
ด้านงานวจิัย

ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควชิา ผู้วา่จ้าง

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมโอเลโอเคมี

จากพืชน้้ามัน

อ.พิมพ์พร โสววัฒนกลุ ภาควิชาสหกรณ์ ส้านักงานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม

2 โครงการการศึกษาเพื่อส้ารวจสถานการณ์

พื้นฐานของโครงการในประเทศไทย ระยะที่ 2 

BRIL II: Baseline Survey Study, Thailand

ดร.จกัรกฤษณ์ พจนศิลป์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ German International 

Cooperation (GIZ) 

3 โครงการทดสอบการประเมินต้นทุนทาง

ธรรมชาติกบัผู้ประกอบการธุรกจิ

อ.นภสม สินเพิ่มสุขสกลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

4 โครงการประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส้านักงาน

พัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

5 โครงการศึกษาและประเมินมูลค่าทางสังคมที่ได้

จากการด้าเนินงานจดัการขอ้มูลองค์ความรู้และ

การคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจากความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนุมัติด้าเนินการในปีงบประมาณ 2562

(1 ตุลาคม 2561- 30 กนัยายน 2562)
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6 โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจยั

ภายใต้การด้าเนินงานของส้านักงานพัฒนาการ

วิจยัการเกษตร ปีงบประมาณ 2562

ผศ.ดร.กมัปนาท วิจติรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานพัฒนาวิจยั

การเกษตร(องค์การมหาชน)

7 โครงการส้ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

และความเชื่อมัน่ในการด้าเนินงานของสถาบัน

ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)

8 โครงการประเมินผลการด้าเนินงานองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ส.ท.ส) ป2ี561 (ผู้ประเมินภายนอก)

อ.เดขรัต สุขก้าเนิด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท)

9 โครงการติดตามประเมินผลตามยทุธศาสตร์การ

เสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศสู่ความมัน่คงและยั่งยนื ในระยะคร่ึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที1่2

ผศ.ดร.กมัปนาท เพ็ญสุภา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

10 โครงการส้ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

จดัส่งสินค้าของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก

 จ้ากดั (TBL) ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ

สติก จ้ากดั
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11 โครงการจดัท้าผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม (SROI) ของผู้ใช้บริการอาคาร

จอดรถ ๙ ชั้น สถานีลาดพร้าว การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจติรสมุทร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

12 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก

ขา้วโพดหลังฤดูท้านา

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส้านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร

13 โครงการติดตามประเมินผลและจดัท้ารายงาน

ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนส้าหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานปลัดกระทรวง

การอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม

14 โครงการขบัเคล่ือนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส้านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

15 โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิต

ทางการเกษตรของประเทศไทย

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ส้านักงานพัฒนาการวิจยั

การเกษตร (องค์การ

มหาชน)

16 โครงการการวิเคราะห์โซ่อปุทานของปลาช่อนใน

ประเทศไทย

ดร.กลุภา กลุดิลก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานพัฒนาการวิจยั

การเกษตร (องค์การ

มหาชน)
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17 โครงการการผลิตออ้ยอยา่งยั่งยนืภายใต้ความ

เส่ียงและความไม่แน่นอน

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจยั ฝ่ายการวิจยัมุง่เป้า

18 โครงการแนวทางการขบัเคล่ือนเทคโนโลยเีพื่อ

การพัฒนาชาวสวนไม้ผล

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวัตกรรม ฝ่ายเกษตร

19 โครงการการส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในตลาด

ขา้วของประเทศไทย

ผศ.ดร.อทิธิพงศ์ มหาธน

เศรษฐ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวัตกรรม ฝ่ายเกษตร

20 โครงการการศึกษานโยบายที่เหมาะสมในพัฒนา

อตุสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิมหภาค และเสถยีรภาพราคายางพารา

อยา่งยั่งยนื

ดร.มนต์ชัย พินิจจติรสมุทร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ส้านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวัตกรรม ส้านัก

ผู้อ้านวยการ


