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งานบริหาร 
๒๕๕๔ – ปัจจุบัน บรรณาธิการร่วม วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร  (ข้าว 

มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ ามัน) และศึกษาทิศทางแนวทางการด าเนินการใน
อนาคต” เสนอต่อ กรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓” เสนอต่อ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ร่วมวิจัย“โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย ” เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ร่วมวิจัย“โครงการศึกษาโครงสร้างและการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือการแข่งขันภายใต้โครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer ” เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ผู้ร่วมวิจัย“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” เสนอต่อ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในตลาดค้าข้าวของประเทศไทย” เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร่วมวิจัย“โครงการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” 
เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร่วมวิจัย“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในรอบ
ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘” เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการ
ปฏิรูปประเทศ” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ผู้ร่วมวิจัย“โครงการประเมินผลงบประมาณบูรณาการ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓” เสนอต่อ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “กิจกรรมการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นทางการเกษตร” เสนอต่อ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต๊อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐” เสนอต่อ กรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการการวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติใน
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G ของประชากรไทยและ
ประเมินผลกระทบของการมี ๓G ต่อเศรษฐกิจไทย” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบค้าข้าวของไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก” เสนอต่อ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย และ
สมาคมโรงสีข้าวไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงสู่การปฎิบัติในระดับพ้ืนที่ 
โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” เสนอต่อ เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร่วมวิจัย “การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ า ของสินค้า
เกษตรและอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการ
พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี ๒๕๕๖)” เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ผู้ร่วมวิจัย “การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ” เสนอต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการศึกผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าข้าว” เสนอต่อ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้ร่วมวิจัย “การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจส าหรับสถานประกอบการเก็บรักษาข้าว” เสนอต่อ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “ข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการแข่งขัน” เสนอต่อ ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ผู้ร่วมวิจัย “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร)” เสนอ
ต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผู้ร่วมวิจัย “การศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิก
อาเซียน” เสนอต่อ กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร่วมวิจัย “การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศ
สมาชิกอาเซียน” เสนอต่อ กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร่วมวิจัย “การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ าของสินค้า
เกษตรและอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว” เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย” เสนอต่อ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร่วมวิจัย “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการระบบขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” เสนอต่อ บริษัท ปตท. จ ากดั มหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร่วมวิจัย “โครงการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและก าหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของ
ประเทศไทย หลังปี ๒๐๑๒ (Post Kyoto)” เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน 

หัวหน้าโครงการวิจัย “การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวของไทย” เสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพปีงบประมาณ 
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