
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตอบเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4) ปกีารศึกษา 2556
ตัวบ่งช้ีที่ 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปปีฏิทนิ 2556

ล าดับ 1 ชื่อผลงานวิจยัหรือ 2 4 5 6 10 7 8
ที่ ผลงานสร้างสรรค์  ประเภทผลงาน  ชื่อผู้ท าโครงการวิจยั  หน่วยงานที่สังกดั  ที่มาของงานวิจยัรายชื่อหน่วยงาน ประเภททุน ลงนามใน วันที่ลงนาม

 ที่ร่วมท าวิจยั  สัญญารับทุน  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
1 การจดัท าแบบจ าลองสภาพความผันผวนเพื่อ

ทดสอบความด้อยของประสิทธิภาพตลาดทุน : 
กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ของไทย

รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

2 แนวทางในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการ
ขยายการลงทุนของธุรกจิเส้ือผ้าส าเร็จรูปเพื่อ
เตรียมความพร้อมกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

รศ.จรีพรรณ  กลุดิลก ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

3 พฤติกรรมการซ้ืออาหารกล่องพร้อมรับประทาน
ชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

4 ปัจจยัที่ก าหนดความผันผวนของราคาโลหะและ
น้ ามันดิบล่วงหน้า:กรณีศึกษาตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าประเทศไทย

อ.ดร.วรดี  จงอศัญากลุ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

5 ความตระหนักและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์ 
ผศ. วลัยภรณ์  อตัตะนันทน์

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           300,000

แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ใช้ข้อมูลจาก สวพ.มก. และคณะวิชา) https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx

 จ านวนเงินที่

ภายใน



6 The Impacts of Degree of Banking 
Competition and Monetary Policy on the 
Credit Market Activity

อ.ดร. ธนารักษ์  เหล่าสุทธิ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

7 ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  กูเ้จริญประสิทธ์ิ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

8 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาองักฤษของ
แรงงานไทยเพื่อรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงาน
เสรีในภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร. กนกวรรณ  จนัทร์เจริญชัย
ผศ.ดร. วุฒิยา  สาหร่ายทอง

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           400,000

9 ปัจจยัที่ก าหนดอาชญากรรมในประเทศไทย: การ
วิเคราะห์ข้อมูลพาแนล

ผศ.ดร. อรุณี  ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

10 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีที่มีต่อการบริโภคบุหร่ี: กรณี
ประเทศไทย

ผศ. อุน่กงั  แซ่ล้ิม 
ผศ. วลัยภรณ์  อตัตะนันทน์

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           300,000

11 ราคาสินทรัพย์ตามแบบจ าลอง CAPM และ 
C-CAPM:  กรณีศึกษาประเทศไทย

ผศ.ดร. สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

12 โลจสิติกส์ย้อนกลับของการจดัการขยะรีไซเคิล : 
กรณีศึกษาจงัหวัดเชียงราย

ผศ. สุมาลี  พุ่มภิญโญ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

13 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิชุมชนแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก: กรณีศึกษาใน
พื้นที่จงัหวัดกาญจนบุรี

ดร. ธนา  สมพรเสริม ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

14 โครงการพัฒนาแรงงานส าหรับอตุสาหกรรม
เคร่ืองหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพ
เคร่ืองหนังธัญสุดา จงัหวัดนนทบุรี

ผศ. รสดา  เวษฎาพันธ์ุ 
รศ.ดร. สุมาลี  สันติพลวุฒิ

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

3 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           400,000

15 ระดับเงินทุนต่างประเทศที่เหมาะสมของไทย ผศ.ดร. บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000



16 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิชุมชนแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก: กรณีศึกษาใน
พื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม

ดร. ศักด์ิสิทธ์ิ  บุศยพลากร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

17 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิชุมชนแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก: กรณีศึกษาใน
พื้นที่จงัหวัดนครปฐม

ดร. ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

18 ความพร้อมและความเต็มใจไปท างาน
ต่างประเทศของนิสิตนักศึกษาไทยเมือ่ประเทศ
ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)

รศ.ดร. สุปรียา  ควรเดชะคุปต์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

19 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยและ
แนวทางในการจดัการความเส่ียงของภาครัฐ

อ.ดร. วิษณุ  อรรถวานิช ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

20 Human Capital and Economic Growth of 
Thailand

รศ.ดร. เรวัตร  ธรรมาอภิรมย์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

           200,000

21 ผลกระทบการแข็งค่าของเงินบาทต่อวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกจิไทย : 
วิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองค านวณดุลยภาพทั่วไป
เชิงพลวัต

อ.ดร.มานะ  ลักษมีอรุโณทัย ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

33,333             

22 การศึกษาสถานการณ์ความแตกต่างด้านดิจติอล
กบัในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ผศ.ดร.อคัรนันท์  คิดสม ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินรายได้
ของหน่วยงาน

30,833             

23 การศึกษาภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

รศ.ศานิต  เกา้เอีย้น ภาควิชาศกท. 1            120,000

       4,784,167

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ภายนอก



24 การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ
กา้วไปสู่ SMEs

รศ.ดร.. สุมาลี สันติพลวุฒิ 
อ. ดร.. สมหมาย อดุมวิทิต   
ผศ . รสดา เวษฎาพันธ์ุ 
อ . เกวลิน มะลิ
(ค.ศศ ศรีราชา)
อ . พงษ์เทพ มังคะลี 
นักวิชาการอสิระ 
รศ . ดร . เกยีรติชัย เวษฏาพันธ์ุ
นักวิชาการอสิระ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       736,363.64

25 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

อ.ดร.ธนา  สมพรเสริม  
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์  
รศ.ดร.ดาราวรรณ  วิรุฬหผล 
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ 
อ.ดร.วรวรรณ  ตุ้มมงคล

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       158,400.00

26 การประเมินผลระยะกลางการด าเนินงาน 
โครงการยกระดับขีดความสามารถอตุสาหกรรม
แม่พิมพ์

รศ . ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
 อ . ดร.กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกยีรติ 
(ศกท.)
อ . พงษ์เทพ มังคะลี นักวิชาการอสิระ 
 นายแหลมไทย พู่วณิชย์นักวิชาการ
อสิระ

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       266,666.67

27 กจิกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อตุสาหกรรม (Industrial Cluster 
Development) ปีงบประมาณ 2555

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       333,333.33

28 การส ารวจความต้องการความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ดร.สมหมาย  อดุมวิทิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       112,500.00



29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อม
รับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซ้ือใน
ประเทศไทย

รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

109,950.00       

30 ด าเนินกจิกรรมพัฒนาสินค้าเกษตร จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่ธุรกจิที่ย่ังยืน (1 จงัหวัด 1 
สินค้า)

รศ . ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ  
อ . ดร.กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกยีรติ  
(ศกท.)
อ . เกวลิน มะลิ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
นายพงษ์เทพ  มังคะลี 
นักวิจยัอสิระ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

2,291,666.67    

31 การพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อปุทาน ปี 
2556

รศ .ดร. สุมาลี สันติพลวุฒิ 
นายพงษ์เทพ มังคะลี 
นักวิจยัอสิระ  
อ . เกวลิน มะลิ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

1,500,000.00    

32 ส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556

อ . สมหมาย อดุมวิทิต 
รศ . สุมาลี สันติพลวุฒิ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

300,000.00       

33 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ระบบการอ านวยความยุติธรรม

อ .ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร 
รศ . ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 
นายสิทธินันท์วิวัฒนาพรชัย 
นิสิต   ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

333,333.33       



34 ประเมินผลการด าเนินงานการ พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เกดิ ธุรกจิ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ 
การใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบ การให้เกดิธุรกจิ
ใหม่ 

รศ . สุมาลี สันติพลวุฒิ
อ . เกวลิน มะลิ  
(ค.ศศ.ศรีราชา)
อ . อรษา ตันติยะวงศ์ษา 
ม . เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ  
อ . พงษ์เทพ มังคะลี 
นักวิชาการอสิระ 
อ . พุฒิพัฒน ์ทวีวชิรพัฒน์

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 1.คณะ
เศรษฐศาสตร์
 มก.ศรีราชา 
2.คณะศิลป- 
ศาสตร์
ประยุกต์ ม.
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
3.หน่วย งาน
อสิระ

ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

722222.22

35 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

อ . ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ 
รศ . สุปรียา ควรเดชะคุปต์ 
รศ . เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

433,333.33       

36 การจดัท าบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน 
(Return) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้
การด าเนินโครงการของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อ . ธนา สมพรเสริม 
รศ . โสมสกาว เพชรานนท์ 
ผศ . วลัยภรณ์ อตัตะนันทน ์
อ . สมหมาย อดุมวิทิต 
อ . ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 
อ . มานะ ลักษมีอรุโณทัย 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

411,428.57       

37 การศึกษาอตัราส่วนลดของสังคมที่เหมาะสม
ส าหรับการประเมินโครงการของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ . อคัรนันท ์คิดสม 
รศ . โสมสกาว เพชรานนท ์
อ . นนทร์ วรพาณิชช์ 
อ . พุฒิพัฒน ์ทวีวชิรพัฒน์ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

332,571.43       



38 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนัใน
สังคมไทยระดับจงัหวัด

รศ . สุมาลี สันติพลวุฒิ 
อ . วรวรรณ ตุ้มมงคล 
อ . เดชรัต สุขก าเนิด 
อ . เกวลิน มะลิ 
อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 1. ศกท.      
2.ศศ.ศรีราชา
 3.ค.ศิลป
ศาสตร์
ประยุกต์ ม.
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  4.ม.
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
5.ม.
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
วิชัย

ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

425,000.00       

39 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สามารถเพิ่มความสามารถใน การท าก าไรของ
ฟาร์มได้หรือ ไม่ 

อ . วิษณุ อรรถวานิช 
Brian J .  Schilling 
Rutgers University 
Yanhong Jin 
Rutgers University 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 เงินทุนส่วนตัว           5,000.00

40 การส ารวจข้อมูล  GIS  ทั่ว ประเทศ ผศ . อคัรนันท ์คิดสม ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 33,333.33         



41 โครงการศึกษาแนวทางการ 
สร้างมูลค่าจากการให้บริการ ของรถไฟไทย 

อ .ดร. วิษณุ อรรถวานิช 
อ . อทิธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 
นายอสิริยะ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ บ.สยาม
อนิเทลลิเจนซ์ยูนิต  จ ากดั 
นายกานต์ ยืนยง 
บ.สยามอนิเทลลิเจนซ์ยูนิต  จ ากดั 
นายกฤษดา  บ ารุงวงศ์  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ  กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

2 ทุนอดุหนุน
ภายนอก มก.
 ภายในปท.

       500,000.00

42 ข้อเสนอทางเทตนิคโครงการ ศึกษาผลกระทบใน
การน า มาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ
  AEC 

ผศ . กมัปนาท เพ็ญสุภา     1,500,000.00

43 การติดตามประเมินผลโครงการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการ แข่งขันของอตุสาหกรรม
แปร รูปการเกษตรในภูมิภาค ประจ าปี พ . ศ . 2556 

ผศ . ธันวา จติต์สงวน 3,791,500

44 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทาง 
การลงทุนในภาคการประมงของ 
ผู้ประกอบการไทยในประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 

ผศ . กมัปนาท เพ็ญสุภา 
อ . ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 
ผศ . กนกวรรณ จนัทร์เจริญชัย 
ผศ . วุฒิยา สาหร่ายทอง 
รศ . ชลอ ล้ิมสุวรรณ 
อ . พรหมมินทร์ วงศ์รัตน ์
ผศ . ธนาทิพย์ แหลมคม 
ผศ . กาญจนา พยุหะ 
อ . อทิธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        482,222.22

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



45 AQUACULTURE  
INFORMATION  
MANAGEMENT SYSTEM IN  
THAILAND 

ผศ . วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย 
นส . สร้อยฟ้า  เสริฐแกว้ 

ภาควิชาศกท. 2 2.2 139205

46 การจดัการโรคใบหงิกเหลืองใน 
พริกและมะเขือเทศของ 
เกษตรกรในประเทศไทย 

รศ . สุวรรณา ประณีตวตกลุ 
อ . เอือ้ สิริจนิดา 

รศ . สุวรรณา ประณีตวตกลุ 

ภาควิชาศกท. 2 2.2 100000

47 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินความ
เปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย ปี 2556

รศ . สุวรรณา ประณีตวตกลุ ภาควิชาศกท. 2 2.2 50000

48 สัตว์น้ าหลักแห่งคุณค่าชีวิต 
และชุมชนของอา่วบ้านดอน จ . 
สุราษฎร์ธาน ี

รศ . นงนุช องัยุรีกลุ 
 ดร . สุทธิจติต์ เชิงทอง 
 นส . สายทิพย์ โสรัตน ์

ภาควิชาศกท. 2 2.1          76,666.67



49 โครงการศึกษาแนวทางและ 
มาตรการเพื่อกระตุ้นอปุสงค์ 
ยางพาราภายในประเทศ 

อ . อจัฉรา ปทุมนากลุ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
อ . รวิสสาข์ สุชาโต 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 
อ . ณัฐพล พจนาประเสริฐ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1     1,772,496.00



50 การจดัท ายุทธศาสตร์การ 
ด าเนินงานเพื่อการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
( AEC )  ของกระทรวง 
อตุสาหกรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

ผศ . ธันวา จติต์สงวน 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
อ . ถวัลย์ศักด์ิ เผ่าสังข์ 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตร 
กลวิธาน 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 
ดร . อรุณประภาส์ ธนกจิโกเศรษฐ์ 
นักวิจยัอสิระ 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1     1,477,250.00

51 โครงการศึกษาผลกระทบใน 
การน ามาตรฐานสินค้าเกษตร 
ไปบังคับเพื่อรองรับ  AEC 

ผศ . กมัปนาท เพ็ญสุภา  (หัวหน้า
โครงการ)
อ . ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 
ผศ . กนกวรรณ จนัทร์เจริญชัย 
ผศ . วุฒิยา สาหร่ายทอง 
อ . อทิธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        600,000.00

52 โครงการติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงานโครงการคืนคนดีสู่ 
สังคม 

ผศ . อภิชาต ดะลุณเพธย์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
นางสาวสร้อยฟ้า 
เสริฐสอน 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        400,000.00



53 การศึกษาผลกระทบด้าน 
เศรษฐกจิและสังคมของไทย 
จากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุ 
กรรม 

ผศ . อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจนิดา 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
อ . ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ( ที่ปรึกษาโครงการ ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        140,000.00

54 ความคิดริเร่ิมเกีย่วกบับทบาท 
ของปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุในแปลง 
เกษตรในเอเชีย 

ผศ . อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจนิดา 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
รศ . มาฆะสิริ  เชาวกลุ 
คณะวิทยาการจดัการและสารสน 
เทศน์ ม . นเรศวร 
 ( ที่ปรึกษาโครงการ ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.2        150,000.00

55 กรณีศึกษาธุรกจิการเกษตร  :  
อทุกภัย ปี  2554  ส้มสวนส้มโอ 
นครปฐม ค่าฟื้นตัวกลับมาสู้ 
ต่อ ... เท่าไร 

รศ . นงนุช องัยุรีกลุ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1          60,000.00



56 การประเมินมูลค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกจิจากการด าเนินงาน 
ของสถาบันวิจยัแสงซินโค 
รตรอน  ( องค์การมหาชน )  ใน 
ช่วงปีงบประมาณ  2556  ( 
ตุลาคม  2555 - กนัยายน  2556 ) 

รศ . วินัย พุทธกลู 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 
นักวิจยัอสิระ 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        300,000.00

57 โครงการจดัท าแผนแม่บทการ 
พัฒนาอตุสาหกรรมการเกษตร 
อย่างย่ังยืน 

ดร . กนก  คติการ 
บจ .  ปัญญาคอนซัลแตนท์  
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
ผศ . วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ที่ปรึกษาโครงการ ) 
ผศ . ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน  
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
เกษตร 
 ( ที่ปรึกษาโครงการ ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1     2,500,000.00



58 การประเมินมูลค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกจิ ประจ าปี  2556 

ผศ . วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแกว้ 
นักวิจยัอสิระ 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        200,000.00

59 การศึกษาวิจยัและพัฒนา 
กลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการ 
ตลาดไหมไทยภายใต้การค้า 
เสรี 

ผศ . ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
ผศ . อสิริยา บุญญะศิริ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        753,000.00



60 การตลาดของธุรกจิเส้ือผ้า 
ส าเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศ 
ไทย 

ผศ . ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
ผศ . อสิริยา บุญญะศิริ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        250,000.00

61 การวิเคราะห์เศรษฐกจิการส่ง 
ออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ 
ไหมไทย 

ผศ . อสิริยา บุญญะศิริ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
ผศ . ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชา 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 ( ผู้ร่วมวิจยั ) 

ภาควิชาศกท. 2 2.1        250,000.00



62 การประเมินมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์ของ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ
ระบบขนส่งฯ
เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับ 
โครงการระบบขนส่งกา๊ซ 
ธรรมชาติทางท่อบนบก 

ผศ . เพ็ญพร เจนการกจิ  
ผศ . กมัปนาท เพ็ญสุภา 
อ . กมัปนาท วิจติรศรีกมล 
อ . อทิธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 
อ . วิษณุ อรรถวานิช 
ดร . สันติ แสงเลิศไสว 

ภาควิชาศกท. 2 2.1     2,080,000.00

63 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อ.อจัฉรา ปทุมนากลุ ภาควิชาศกท. 2 2.1     2,725,000.00

64 การเตรียมความพร้อมขององคืการตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อตก.) ในการด าเนินธุรกจิทาง
การตลาดเพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN ECONOMIC 
Community : AEC)

รศ.ดร.วิจติต์ศรี สงวนวงศ์ ภาควิชาสหกรณ์ 2 ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

    4,500,000.00

65 เส้นทางสู่การเรียนรู้และการบริหารจดัการที่ดี
เพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมี
ชีวิตที่ดีของวิสาหกจิชุมชน จ.สมุทรสาครเพื่อ
ขับเคล่ือน เศรษฐกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ภาควิชาสหกรณ์ 2 ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

       221,000.00

ภาควิชาสหกรณ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์



66 ชุดโครงการวิจยัการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์ ระยะที่ 6

รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

ศกท.,ม.ศรี
ปทุม,รร.สาม
พรานริเวอร์

ไซด์,เครือข่าย
คุณค่าข้าว
หอมมะลิฯ

,สกก.ย่านตา
ขาว จก.,สนง.
สกจ.จนัทบุรี

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

2800000.00

67 โครงการวิจยัการพัฒนาและด าเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop ระยะที่ 2

รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

BSCM,สกก.
ปราสาท จก.,
 ThaiPBS, 

สถาบันอาหาร
, คณะศศ.,ม.
พระจอมเกล้า

ธนบุรี

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

2596458.00



68 โครงการวิจยัโรงงานลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การท าการเกษตรเชิงธุรกจิ:มิติใหม่แห่งการ

เรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน

รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สสค.,สปก,ม.
พระจอมเกล้า
ฯ ชุมพร,มข.,

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนฯ

เชียงราย, วท.
เกษตรและ
เทคโนฯ

สิงห์บุรี, สกว.,
 สวก.,กรม

อาชีวะ

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

4695652.00

69 โครงการวิจยักลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 นายอรุษ  นวราช สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

ททท., สสส.
,สนง.เกษตร
อ าเภอ, กลุ่ม
คลองจนิดา, 
กลุ่มพี่น้อง
สองต าบล, 

กลุ่มคลองโยง
,สาธารณสุข
จงัหวัด,มกท.,
อบจ.นครปฐม

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

2/12/2652



70 โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 3

นางบุญเกดิ  ภานนท์ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สกก.ปราสาท
 จก., 

สกก.พิมาย 
จก., สกก.

สุวรรณภูม1ิ-5
 จก., 

สกก.บรบือ 
จก., สกก.
เกษตรวิสัย 
จก., ชุมนุม

บุรีรัมย์, โรงสี
เอกชน, 

กรมการค้า
ภายในจงัหวัด

ร้อยเอด็,
บุรีรัมย์,
สุรินทร์,

มหาสารคาม
,นครราชสีมา

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

265000.00



71 โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่ยางพาราปีที่ 3 อ.ศานิต เกา้เอีย้น สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สกก.ย่านตา
ขาว จก., 

ชุมนุม
สหกรณ์ตรัง, 
ตลาดกลาง
ยางพารา

สงขลา, บ.ยูนิ
แมครับเบอร์ 

จก., กลุ่ม
เกษตรกรท า
สวนธารน้ า

ทิพย์

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

303600 1/4/2012

72 โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 นางศศิธร  วิเศษ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สกก.เขาคิชฌ
กฏู, สกก.
มะขาม, 
สกต.ธกส.
ยะลชา, 
เทศบาล

ต าบลซากไทย
 รพ.น้ าพอง 

มก.วข.
ก าแพงแสน, 

กรมเจร
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

,เดอะมอลล์
,กสส.

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

222500



73 โครงการวิจยัการสร้างโซ่อปุทานระหว่างประเทศ
ส าหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย

นายธนภัท  แสงอรุณ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

กระทรวง
พาณิชย์

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

274000

74 โครงการวิจยัแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันภายใต้โซ่อปุทานของธุรกจิสหกรณ์

การเกษตรไทย

นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สกก.เกษตร
วิสัย, สกก.

ปราสาท จก.,
 สกก.บรบือ 

จก., 
สกก.พิมาย จก.

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

307494

75 โครงการวิจยัการยะระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ

นางผาณิต  บูรณ์โภคา สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

กตส. ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

391467

76 โครงการวิจยัการสร้างนวัตกรรมของขบวนการ
ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ

นายโชคชัย  สุทธาเวศ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

สสท.
,กตส.,กสส.

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

484000

77 โครงการวิจยัการจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน:
กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
จ.พังงา

นายธวิช  สุดสาคร สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

จ.พังงา

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

789000



78 โครงการวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท.

รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

ThaiPBS ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

138000

79 โครงการขับเคล่ือนการพัมนาระบบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอืม้ต่อการพึ่งพาสตนเอง
และร่วมมือกนั

รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

การพัฒนา
ทดลอง/วิจยั
และพัฒนา

ชสอ.,สอ.ทั่ว
ประเทศ

ทุนอดุหนุน
วิจยัภายนอก 

มก. 
ภายในประเทศ

330000


