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วทิยาเขตหาดใหญ่

พนกังานสนิเชื�อ ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนาํ
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สถิติสาํหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐมิติสาํหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาํหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร 
Economics of Development and
Planning (International program) 

ง า น ส อ น

ง า น บ ริ ห า ร

บรรณาธิการร่วม วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน โครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 

รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ร ่วมวิจัย“โครงการศึกษาโครงสร้างและการ
กํากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื� อการแข่งขันภายใต้
โครงสร้างกิจการไฟฟ�าแบบ Enhanced
Single Buyer ” เสนอต่อ สาํนักงานนโยบาย
และแผนพลังงานพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ร ่วมวิจัย“โครงการติดตามประเมินผลการดาํเนิน
งานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการ แห่งอนาคต ป�งบประมาณ ๒๕๖๓” เสนอ
ต่อ สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งผ่านราคาที�ไม่
สมมาตรในตลาดค้าข้าวของประเทศไทย” เสนอต่อ
สาํนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร ่วมวิจัย“โครงการประเมินความคุ้มค่าการ
ดาํเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม” เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร ่วมวิจัย“โครงการติดตามประเมินผลการดาํเนิน
งานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกใน
รอบ ระยะเวลา ๓ ป� (ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓” เสนอต่อ สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
และจัดทํานโยบายการกําหนดโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ�าของ ประเทศไทย ป� ๒๕๖๔-๒๕๖๘” เสนอต่อ
สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการศึกษาเพื� อพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์และการ ปฏิรูปประเทศ” เสนอต่อ
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ร ่วมวิจัย“โครงการประเมินผลงบประมาณบูรณา
การ ป� ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓” เสนอต่อ สไนักงานส่ง
เสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
๒๕๖๒
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ง า น วิ จั ย  

หวัหน้าโครงการวจิยั “โครงการประเมนิผลสมัฤทธิ�
ของการดาํเนนิโครงการประกันรายไดส้นิค้าเกษตร
(ขา้ว มนัสาํปะหลัง ขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์และปาล์ม
นํ�ามนั) และศึกษาทิศทางแนวทางการดาํเนินการใน
อนาคต” เสนอต่อ กรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผูร้ว่มวจิยั “โครงการศึกษาประเดน็ภัยคกุคามรปู
แบบใหมที่�มแีนวโนม้สง่ผลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่
ชาติฉบบัที� ๑๓” เสนอต่อ สาํนกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติพ.ศ. ๒๕๖๕

ผูร้ว่มวจิยั“โครงการศึกษาแนวทางในการนาํกลไก
RECs มาปรบัปรงุนโยบายและกลไกการสง่เสรมิ
การผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวยีนของไทย ”
เสนอต่อ สาํนกังานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ.
๒๕๖๔
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หัวหน้าโครงการวิจัย “กิจกรรมการบริหารจัดการ
แอพพลิเคชั�นทางการเกษตร” เสนอต่อ
สถาบันวิจัยและ พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการ
ดาํเนินโครงการชดเชยดอกเบี�ยให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการ เก็บสต๊อก ป�การผลิต ๒๕๕๙/๖๐”
เสนอต่อ กรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการการวิเคราะห์ผลสาํเร็จของ
การดาํเนินโครงการพัฒนาเพื� อเสริมความมั�นคง
ของชาติใน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�ง
แวดล้อม” เสนอต่อ สาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการสาํรวจพฤติกรรมการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื� อนที�ระบบ 3G ของประชากร
ไทยและ ประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อ
เศรษฐกิจไทย” เสนอต่อ สาํนักงานคณะกรรมการ
กิจการ กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบค้าข้าวของไทยเพื� อเพิ�มขีดความ
สามารถในการ แข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก”
เสนอต่อ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าว
ไทย และ สมาคมโรงสีข้าวไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่า
บริการก๊าซธรรมชาติ” เสนอต่อ สาํนักงานคณะ
กรรมการกํากับ กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการขับเคลื� อนยุทธศาสตร์ความ
มั�นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที� ๑๒ ลงสู่การปฎิบัติ
ในระดับพื�นที� โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด” เสนอต่อ เสนอต่อ
สาํนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๙
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2560
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2560
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2559
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2559 ผูร้ว่มวจิยั “การวเิคราะหแ์ละบรหิารจดัการความ
เสี�ยงดา้นคารบ์อนฟุตพริ�นท์และฟุตพริ�นท์นํ�า 
ของสนิค้า เกษตรและอาหาร เพื�อเพิ�มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแขง่ขนัทางการตลาด รวมทั�ง 
สง่เสรมิการ พฒันาเขา้สูเ่ศรษฐกิจสเีขยีว 
(ต่อยอดป� ๒๕๕๖)” เสนอต่อสาํนกังานพฒันาการ
วจิยัการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙

ผูร้ว่มวจิยั “การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษี
มูลค่าเพิ�มสนิค้าอัญมณแีละเครื�องประดบั” เสนอ
ต่อ สถาบนัวจิยัและพฒันาอัญมณแีละเครื�อง
ประดบัแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผูร้ว่มวจิยั “โครงการศึกผลกระทบเชงิ
เศรษฐศาสตรต่์อมาตรการการควบคมุแมลงศัตรใูน
โรงเก็บสาํหรบั ผูป้ระกอบการค้าขา้ว” เสนอต่อ
สาํนกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่
ชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูร้ว่มวจิยั “การศึกษาขอ้มูลพื�นฐานการดาํเนนิ
ธุรกิจสาํหรบัสถานประกอบการเก็บรกัษาขา้ว” เสนอ
ต่อ สาํนกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่
ชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 

หวัหนา้โครงการวจิยั “ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ
ทรพัยากรชวีภาพเพื�อการแขง่ขนั” เสนอต่อ
สาํนกังานพฒันา เศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูร้ว่มวจิยั “การศึกษาหว่งโซอุ่ปทานสนิค้ารายสาขา
ที�ไดร้บัผลกระทบจากการเป�ดเสร ี(สนิค้าเกษตร)”
เสนอ ต่อ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๗ 

ผูร้ว่มวจิยั “การศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทนุ
ในภาคการประมงของผูป้ระกอบการไทยในประเทศ
สมาชกิ อาเซยีน” เสนอต่อ กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผูร้ว่มวจิยั “การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทนุ
ในภาคการประมงของผูป้ระกอบการไทยในประเทศ
สมาชกิอาเซยีน” เสนอต่อ กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖

ง า น วิ จั ย  
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ผู้ร ่วมวิจัย “การวิเคราะห์และบริหารจัดการความ
เสี�ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ�นท์และฟุตพริ�นท์นํ�าาของ
สินค้า เกษตรและอาหาร เพื� อเพิ�มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั�งส่ง
เสริมการ พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว” เสนอต่อ
สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการสร้าง
มูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย” เสนอต่อ
สาํนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร ่วมวิจัย “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมสาํหรับโครงการ
ระบบขนส่ง ก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” เสนอต่อ
บริษัท ปตท. จาํกัด มหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ร ่วมวิจัย “โครงการพัฒนาแนวทางการใช้
มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพื� อนาํไป
สู่การพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาด
และกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ ประเทศไทย หลังป� ๒๐๑๒ 
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