
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 การประสาน ติดตาม และประเมินผลตามแผน

บูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม และแผนแม่บทการ

บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

2 โครงการการศึกษาแบบจ าลองอุปสงค์ อุปทานอ้อย

และมันส าปะหลัง โครงสร้างต้นทุน และมูลค่าเพิม่

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การ

บริหารจัดการเกษตรเชิงพืน้ทีบ่นฐานสมดุล

เศรษฐศาสตร์ ระยะที ่2

ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3 โครงการจัดท าแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2561-2579

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

4 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ความมั่นคงใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับ

พืน้ทีโ่ดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด าเนินการในปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

5 โครงการจ้างประเมินผลประโยชน์ทาง

เศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม

อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ ามัน

อ.พิมพ์พร โสววัฒนกุล สหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม

7 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2560

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ าและการเกษตร (องค์กร

มหาชน)

8 โครงการศึกษาความเต็มใจยอมรับราคาเชื้อเพลิง

ชีวภาพของสาธารณะมุมมองเชิงส่ิงแวดล้อมของ

การใช้แก๊สโซฮอล์

ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน

9 โครงการประเมินมููลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
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10 โครงการการจัดท าแบบจ าลองส าหรับการ

ประมาณการรายได้สรรพสามิตในระยะกลาง 3 ถึง

 5 ปี

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ เศรษฐศาสตร์ กรมสรรพสามิต

11 การทบทวนการคัดกรองและประเมินโครงการด้าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

ดร.อารียา โอบิเดียกวู เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ

12 โครงการพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์ กรมการจัดหางาน

13 โครงการการคัดกรองและจัดล าดับความส าคัญของ

โครงการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.อารียา โอบิเดียกวู เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ

14 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

15 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชนเพือ่ธุรกิจ

ท้องถิ่น

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์
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16 โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้

การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร ปีงบประมาณ 2560

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

17 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560-2579)

ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1

18 Post Survey Study: Monitoring and 

Evaluation (M&E) Thailand

ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร BRIA (Better Rice 

Inititative Asia)

19 โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพือ่พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ สพภ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

20 โครงการการส ารวจความต้องการความคาดหวัง

และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
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21 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบการ

ใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

22 โครงการประเมินผลการด าเนินโครงการชดเชย

ดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก 

ปีการผลิต 2559/60 (คร้ังที ่2)

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์

23 โครงการจัดท าการประเมินความเส่ียงรายภาคธุรกิจ ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย เศรษฐศาสตร์ ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ

 กองก ากับและตรวจสอบ 

ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

24 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

25 โครงการการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ดินของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย

อ.อารียา โอบิเดียกวู เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ

 ส านักงานภูมิภาคเอเชีย
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26 โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคจาก

มาตรการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ประกอบระบบราง ปี 2559

อ.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

28 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุข์้าวโพดเล้ียงสัตว์ประเทศไทย

ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร วช

29 Support to the Development and 

Implementation of the Thai climate 

Change Policy

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ giz

30 โครงการวิจัยการเกษตร เร่ืองการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการจัดการความเส่ียงของอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ ามัน ต่อเนื่องปีที ่2

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)


