
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 การเสริมสร้างความยั่งยืนของโซ่อาหารโดย

นโยบายด้านคุณภาพและการจัดหาวัตถุดิบของ

สหภาพยุโรป

ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะกรรมาธิการยุโรป

2 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้

ประสานงานคลัสเตอร์ OTOP งบประมาณจาก

คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนา

พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมในพืน้ที ่15 จังหวัด (ภายใต้

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมอย่างมี

ศักยภาพเพือ่รองรับการลงทุน)

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย

4 การปรับปรุงโครงสร้างงานด้านบุคลากรและการ

จัดท าเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายงานและเจ้าหน้าที ่ช.ส.ค.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด

5 แผนกลยุทธ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) ปี 2560-2564

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
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6 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และ

กลยุทธ์ของการสร้างสถานทีดู่แลผู้สูงอายุใน

ระยะยาวของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน)

ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ เศรษฐศาสตร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน)

7 งานบริการทีป่รึกษาเพือ่ทบทวนแบบ

รายละเอียดและจัดท าเอกสารประกวดราคา

โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วง

รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

8 โครงการการพัฒนาระบบการจัดท าค ารับรอง

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

9 โครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น

ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 โครงการส ารวจความคิดเห็นประชาชนทีม่ีต่อการ

ด าเนินนโยบายของหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ ส านักนโยบายและ

ประสานงานแผนกระบวนการ

ยุติธรรม ส านักงานกิจการ

ยุติธรรม
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11 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถใน

การแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ของภาคบริการไทย

อ.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย เศรษฐศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่

การค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)

12 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมาย

เพือ่ให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC หลักสูตร "การ

พัฒนาผู้ประกอบการเพือ่เพิม่ศักยภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ในตลาด AEC"

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

13 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมาย

เพือ่ให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC หลักสูตร "การ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาด

เวียดนาม

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักพ มนาผู้ประกอบการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

14 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรประจ าปี 2559 

(ระยะที ่2)

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ (องค์การมหาชน)
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15 การศึกษาแบบจ าลองอุปสงค์อุปทานข้าว 

โครงสร้างต้นทุนและมูลค่าเพิม่ โครงการพัฒนา

แบบจ าลองเชิงพลวัตอุปสงค์และอุปทานข้าว 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารวจระยะไกล 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

16 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรััพยากร

น้ าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน)

17 โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังองค์การไม่แสวงหา

ก าไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

18 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท

แก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ระยะที่

 10 ปี (พ.ศ. 2557-2566)ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร
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19 ศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงการบริหาร

จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ

การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการ

อ านวยการและบริหารจัดการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2559

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 แนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย เพือ่

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทย

ในตลาดโลก

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

สมาคมค้าข้าวไทย สมาคม

โรงสีข้าวไทย

21 การพัฒนาแบบประกันภัยกุ้งของประเทศไทย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร FAO

22 การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิม่

สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันวิจัยและพัฒนาอััญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สวอ.)
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23 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2559

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

24 โครงการประเมินมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

25 โครงการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ของ

สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ดร.ศักดิสิทธิ ์บุศยพลากร แสงซินโครตรอน

26 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์ส าหรับการ

ขยายตลาดในประเทศ

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ โครงการสร้างความยั่งยืน

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

27 การศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจาก

ประเทศเพือ่นบ้านต่อผลิตผลบนพืน้สูง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง

(องค์การมหาชน)
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28

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเส่ียง

ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

29 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการน า

ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ปีงบประมาณ 2558

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สวก.

30 สัญญาจ้างวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก

การน าผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

(องค์การมหาชน) จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 2559

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร


