
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 การศึกษาผลการด าเนินงานโครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัวฯ เพือ่การก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

2 การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ทีม่ีศักยภาพก้าวไปสู่ 

SMEs

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

3 การประเมินความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพือ่การฟืน้ฟู

 กรณีศึกษาสวนส้มโอกายพันธุท์ีไ่ด้สินค้าคุ้มครองส่ิงบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์

รศ.นงนุช อังยุรีกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

4 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีง

ประมาณ พ.ศ. 2555 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์การ

มหาชน)

5 การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของ

นโยบายเกลือเสริมไอโอดีน

รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2555

(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)



6 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันขอองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

ประจ าปี พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวงอุตสาหกรรม

7 การประเมินผลระยะกลางการด าเนินงานโครงการยกระดับ

ขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานบริหาร

โครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

8 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial 

Cluster Development) ปีงบประมาณ 2555

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

9 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ ามันปาล์มของรัฐบาลและ

มาตรการป้องกันการทุจริต

ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิเ์กียรติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงาน ป.ป.ช.

10 การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ

และไม่พอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

11 การประเมินผลสัมฤทธิแ์ละผลกระทบจากการส่งเสริมธุรกิจ

นวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการ

ประเมินผลโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553-2555)

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ



12 การวัจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า (Land and 

labor productivity ของการท านาปรังและนาปี / นโยบาย

เพิม่ผลผลิตภาพแรงงานของงการผลิตข้าว)

ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่

การพัฒนาประเทศ

13 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

14 แนวทางเบือ้งต้นในการเพิม่บทบาทและศักยภาพการแปร

รูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองงทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง

15 ยุทธศาสตร์ข้าวไทยการวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไป

ข้างหน้า

ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่

การพัฒนาประเทศ

16

โอกาสและอุปสรรคของการค้าผลไม้ระหว่างไทยอินโดนีเซีย

 ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The 

Opportunities and Threats of Fruits Trade between 

Thailand and Indonesia under ASEAN Economic)

รศ.นงนุช อังยุรีกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

17 การศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในภาคการประมง

ของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมประมง

18 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐ

ประชาชจีน ภายใต้การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน

ผศ.ดรด.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร



19 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงค่าไฟฟ้าและ

นโยบายใช้ไฟฟ้าฟรีของรัฐบาลทีม่ีต่อสถานการณ์ความ

ยากจนของครัวเรือนไทย

ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย

20 การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ของล้ินจี่ (ปีที ่2)

ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

21 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กร

ทางการเงินและผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิต

ของชุมชนพืน้ทีสู่งในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สา

ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

22 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน ดร.เออวดี อุบลสุข เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน

23 โครงการโอกาสของผลไม้ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนของไทย

ภายใต้การกีดกันทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษี : โลจิสติกส์ (ปีที ่1)

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

24 การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการ

เพิม่การผลิตพืชพลังงาน

ดร.เออวดี อุบลสุข เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

25 การศึกษาศักยภาพและการจัดท าต้นแบบการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในชุมชน

ดร.เดชรัต สุขก าเนิด เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย

26 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทัพยา

กรป่าไม้ในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สา ประเทศไทย ปีที ่2

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งค่ัง เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ



27 การส ารวจข้อมูลบุคลากร ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ

28 แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของ

อุตสาหกรรมยางพาราไทย : วิเคราะห์การลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย

ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล


