
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 โครงการศึกษาผลกระทบในการน ามาตรฐาน

สินค้าเกษตร ไปบังคับเพือ่รองรับ AEC (ระยะที ่2

 : การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกเชิงลบจากการ

ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรทีม่ีต่อโซ่อุปทาน

ในสินค้าเกษตรทีศึ่กษา และแนวทางการย า

มาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับใช)้

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

2 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

(OPOAI) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

3 โครงการการศึกษาวิจัยและประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิงพืน้ที่

ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2557

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)



4 โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (CLUSTER 

OTOP) ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายพืน้ทีภ่าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

5 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการเพิม่

ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินของ

สหกรณ์

ผศ.ดร.พิรุณา ไบโลวัส สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

6 โครงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน)

7 Rice Study Project ผศ.ดร.อรชส อรรถจินดา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร WASEDA UNIVERSITY

8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

กิจการโทรคมนาคม

ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์ ส่วนงานสนับสนุน

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม



9 โครงการข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพ

เพือ่การแข่งขัน

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักพัฒนาศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

10 โครงการพัฒนาประกันภัยพืชผลในประเทศไทย ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร German International 

Cooperation GIZ Office

11 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ สบร. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รศ.ดร.วินัย พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

12 โครงการประเมินมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจจากการ

ด าเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.วินัย พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)

13 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.วินัย พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

14 โครงการด าเนินกิจกรรมประเมินผลการด าเนิน

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและ

ธุรกิจอุตสาหกรรมเพือ่เข้าสู่ AEC

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

15 โครงการประเมินผลโครงการยกระดับขีด

ความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันไทย-เยอรมัน



16 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน และจัดท าแผนพัฒนากิจการ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

17 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้

ประสานงานคลัสเตอร์ โครงการสร้างเครือข่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือ

คุณค่าโซ่อุปทาน Cluster Development 

Agent : CDA

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

18 โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันไทย-เยอรมัน

19 โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ

ร่วมกับPMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน

อ.ดร.เดชรัต สุขก าเนิด เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ

20 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี) (ภายใต้

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม



21 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) (ภายใต้

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

22 โครงการพัฒนาพืน้ทีอ่ย่างมีศักยภาพเพือ่รองรับ

การลงทุนในจังหวัดทีม่ีศักยภาพในการ

เจริญเติบโตสูง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพืน้ที่

อย่างมีศักยภาพเพือ่รองรับการลงทุน)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

23 โครงการพัฒนาพืน้ทีอ่ย่างมีศักยภาพเพือ่รองรับ

การลงทุนในจังหวัดทีม่ีอุตสาหกรรมหนาแน่น 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพืน้ทีอ่ย่างมีศักยภาพ

เพือ่รองรับการลงทุน)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

24 โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การท าธุรกิจ

สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแทนซาเนีย และ

สาธารณรัฐเปรู ปีงบประมาณ 2557

อ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย เศรษฐศาสตร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ 

สวค.)



25 โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง 

และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 

2557

อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products 

Development-NPD) 2557

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

27 การประเมินระบบการรับรองกับเกษตรกรและ

การค้าพืชสวนระดับการผลิตในประเทศไทย

ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร GOTTFRIED WILHELM 

LEIBNIZ UNIVERSITY 

HANNOVER

28 การสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียน สู่

นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

รศ.นงนุช อังยุรีกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานสนับสนุนการวิจัย

29 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพือ่เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอ

ราบิก้าบนพืน้ทีสู่ง โครงการย่อยที ่3 การศึกษา

แนวทางเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟ

ในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและโครงการขยายผล

โครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันวิจยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง

 (องค์การมหาชน)


