
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการ

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2558 การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ตัวอย่างด้าน

ความเหลื่อมล้ํา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2556 การศึกษาและกําหนดตัวชี้วัดหลักทางการ

แข่งขันประเมินสภาพการแข่งขันและประเมิน

มูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer 

Surplus) ในกิจกรรมโทรคมนาคม

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2556 การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อ

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2555 การศึกษามาตรการทางการเงินที่เหมาะสม

เพื่อช่วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน

ประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2554 การศึกษาวิจัยแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2554 การสํารวจภาพลักษณ์ของบริษัท ซีพี ออลล์ 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2554 การศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักงบประมาณ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552 - 2562

ผ่านศูนย์บริการวิชาการ

ชื่ออาจารย์

โดยคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2554 การสํารวจภาพลักษณ์ของบริษัท ซีพี ออลล์ 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2553 การสํารวจภาพลักษณ์ของบริษัท ซีพี ออลล์ 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2553 พฤติกรรมความพอเพียงในการบริหารเงิน

บุคคลของคนไทย

(สมาคมปัญญาภิวัฒน์) ปัญญา

สมาพันธ์เพื่อการวิจัยและสํารวจ

ความเห็นของประชาชนไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2553 การศึกษาเพื่อพัฒนาบริการประกันสินเชื่อแก่

บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 2553 การศึกษาผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรจาก

การปรับโครงสร้างผู้ถอืหุ้น  กรณี บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จํากัด (มหาชน)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 2553 การศึกษาเพื่อพัฒนาบริการประกันสินเชื่อแก่

บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 2553 การศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจ

มหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 

เศรษฐกิจมหภาค และระบบฐานข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวหน้า เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ศ.ดร. ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 2553 การศึกษาแนวทางการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ใน

ราชการ

สํานักงบประมาณ หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2552 การศึกษาและจัดทําข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจ

ระยะยาว

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2561 การศึกษาค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหาร

ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วม

ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอ

เชิงนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

(การศึกา EMS Busness)

สถาบันการแพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2557 การศึกษาความเหลื่อมล้ําการคลังท้องถิ่นและ

ทางเลือกนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรม

มูลนิธิเอเซีย หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2557 การศึกษาต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2554 เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อรับ

เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2553 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 (วช.)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ 2562 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม

ชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) 

ระยะที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วม อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ 2562 A Review on the EEC Initiative and Its 

Potential Impact on Population 

Development

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ 2558 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

กิจการโทรทัศน์ ประจําปี 2557 ในประเด็น

เกี่ยวกับ "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)"

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 2562 A Review on the EEC Initiative and Its 

Potential Impact on Population 

Development

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 2562 การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยา

ศาสตร์สําหรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วม อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ผศ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 2560 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการออมเพื่อ

เกษียณอายุของแรงงานในสถานประกอบการ

ที่มีรายได้น้อย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สุงอายุ

ไทย (มส.ผส.)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล 2558 การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการ

จัดทําความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : 

ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้า

สินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ประเด็นการ

เปิดเสรีการค้าบริการ และประเด็นการลงทุนที่

เกี่ยวข้อง)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 2560 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการออมเพื่อ

เกษียณอายุของแรงงานในสถานประกอบการ

ที่มีรายได้น้อย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สุงอายุ

ไทย (มส.ผส.)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 2554 การศึกษาเพื่อการกําหนดมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์และสังคมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแร่ที่สมดุลและเหมาะสมกับประเทศ

ไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 2553 การศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจ

มหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 

เศรษฐกิจมหภาค และระบบฐานข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน 2559 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับ

โครงการลงทุนสําหรับการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 2557 การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดย

การสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม

อาเซียน

สํานักงานปลัด กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 2557 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงาน

ตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วน

ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 2554 การศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักงบประมาณ หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 2552 การศึกษาผลกระทบของการจัดทําความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน/ไทยกับบางประเทศในทวีป

อเมริกาใต้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2562 ศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาปฐมวัยใน

ประเทศไทย

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2560 การศึกษาวิจัยเรื่อง"การพัฒนาการค้าระหว่าง

ประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกําลังพัฒนาสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) กรณีศึกษา

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ําโขง 

(Greater Mekong Subregion : GMS)"

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2556 การประมาณการโอกาสของการเข้าถึง

การศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา

ต่อในอนาคต

ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย

ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2562 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม

ชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) 

ระยะที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2560 การศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รอง

รับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ

อุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และ

ประตูการค้าสําคัญของประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2560 การพัฒนาแบบจําลองตัวแปรทางเศรษฐกิจ

มหภาค

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2557 Coherence of Macroeconomic Policies 

in ASEAN Members Empirical 

Investigation of Experiences in 2000-

2010

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2554 การสํารวจความตระหนักรู้ในตราสินค้าและ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2553 การศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจ

มหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 

เศรษฐกิจมหภาค และระบบฐานข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 2553 การศึกษาผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรจาก

การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  กรณี บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ 2553 การศึกษาแนวทางการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ใน

ราชการ

สํานักงบประมาณ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2561 การสํารวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2561 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์

แร่

กรมทรัพยากรธรณี ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2560 การออกแบบสํารวจ ประมวลผล และการ

จัดทํารายงานสรุป "การสํารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้า เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2559 ดําเนินการวางแผนและจัดทําข้อมูล

อุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการศูนย์

สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น 

(อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

หนังและรองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2557 Coherence of Macroeconomic Policies 

in ASEAN Members Empirical 

Investigation of Experiences in 2000-

2010

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2557 ประเมินและติดตามโครงการที่ขอรับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2557 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร

เงินกองทุน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2553 การศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจ

มหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 

เศรษฐกิจมหภาค และระบบฐานข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา 2553 การศึกษาแนวทางการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ใน

ราชการ

สํานักงบประมาณ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา 2552 การจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2562 จ้างเหมาบริการวิชาการเพื่อศึกษา

อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ

หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2561 การพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐมิติของสํานัก

งบประมาณ

สํานักงบประมาณ หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2560 การศึกษาวิจัยเรื่อง"การพัฒนาการค้าระหว่าง

ประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกําลังพัฒนาสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) กรณีศึกษา

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ําโขง 

(Greater Mekong Subregion : GMS)"

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2560 การพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐมิติของสํานัก

งบประมาณ

สํานักงบประมาณ หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2559 การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทํา

เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ

ฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทํา

รายงานการคลังในระดับจังหวัดและภาพรวม

ให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2558 การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการ

จัดทําความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : 

ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้า

สินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ผลกระทบ

ของการทําความตกลงต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

 : An Analysis of Macroeconomic 

Impacts on the Thai Economy)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 2556 การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อ

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 2559 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับ

โครงการลงทุนสําหรับการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 2554 การสํารวจความตระหนักรู้ในตราสินค้าและ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จํากัด (มหาชน)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 2553 การศึกษาเพื่อพัฒนาบริการประกันสินเชื่อแก่

บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 2553 การศึกษาผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรจาก

การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  กรณี บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2561 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์

แร่

กรมทรัพยากรธรณี หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2559 ดําเนินการวางแผนและจัดทําข้อมูล

อุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการศูนย์

สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น 

(อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

หนังและรองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2559 การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทํา

เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ

ฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทํา

รายงานการคลังในระดับจังหวัดและภาพรวม

ให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ผู้ร่วม อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2558 การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการ

จัดทําความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : 

ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้า

สินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ประเด็นกฎ

ถิ่นกําเนิดสินค้า และการอํานวยความสะดวก

ทางการค้า)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2557 Coherence of Macroeconomic Policies 

in ASEAN Members Empirical 

Investigation of Experiences in 2000-

2010

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2553 การศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจ

มหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สุจิตรา ชํานิวิกย์กรณ์ 2559 วิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนต์และวิดิ

ทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนต์และวิดิทัศน์

ต่อเนื่องอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Contents 

Industry)

บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ 

เอ็กซ์เปอร์ท จํากัด

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. สุจิตรา ชํานิวิกย์กรณ์ 2557 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2560 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2558 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ภายใต้โครงการ 

NRE Program Fund ll )

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2557 การจัดทํายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ

จัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.

2557-2561

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2556 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินของ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2555 การศึกษาเพื่อกําหนดเป้าหมายและแนว

ทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2554 การศึกษาและพัฒนาสิทธิ์การถือครองที่ดินของ

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนําไปสู่

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรัฐ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2554 การศึกษาเพื่อการกําหนดมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์และสังคมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแร่ที่สมดุลและเหมาะสมกับประเทศ

ไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2553 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม

เพื่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2553 The Development of Sustainable 

Consumption and Production (SCP) 

Action Plan and Roadmap for 

Department of Environmental Quality 

Promotion (DEQP)

Thai-German Partnership 

Programme for Enterprise 

Competitiveness

ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2552 การติดตามประเมินผลด้านนโยบาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2562 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital 

Competitiveness)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

รศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2557 การประเมินและผลกระทบของการปรับปรุง

เงินอุดหนุนเชื้อเพลิง ฟอสซิล ในประเทศ

อินเดีย อินโดนิเซีย และไทย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2556 Climate Change Mitigation and Poverty 

Reduction (CliMiP) - Trade-Offs or Win-

Win Situations?

German Institute of Global and 

Area Studies (GIGA)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

รศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2552 การพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการฝึกอบรม

ข้าราชการ (Case Study)

สถาบันข้าราชการพลเรือน 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. อภิรดา ชิณประทีป 2554 การศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักงบประมาณ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2562 การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยา

ศาสตร์สําหรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

หัวหน้า อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ



ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานรับบริการวิชาการ
ตําแหน่งใน

โครงการ
สถานะโครงการชื่ออาจารย์

ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2560 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการออมเพื่อ

เกษียณอายุของแรงงานในสถานประกอบการ

ที่มีรายได้น้อย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สุงอายุ

ไทย (มส.ผส.)

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2558 การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ตัวอย่างด้าน

ความเหลื่อมล้ํา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ร่วม เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2554 การปฏิบัติการสนับสนุนการทบทวนและ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อการ

คุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ

หัวหน้า เสร็จสิ้น

ผศ.ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล 2562 การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยา

ศาสตร์สําหรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วม อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

รศ.ดร. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 2561 ที่ปรึกษาเชิงเทคนิคด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อ

การศึกษาการประเมินมูลค่าการฟื้นฟูเหมือง

หินปูน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หัวหน้า เสร็จสิ้น


