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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์                     
คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
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งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ    
๑) โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

(กลุ่ม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยส านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ (สถานภาพ: หัวหน้า 
โครงการวิจัย) 
  ๒) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.) โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) (สถานภาพ: หัวหน้าโครงการวิจัย)  
         ๓) โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก   
(ระดับรายสถานประกอบการ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒. (สถานภาพ: ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์) 

           ๔) โครงการการศึกษาเพ่ือการพัฒนานโยบาย การก ากับดูแล และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐. (สถานภาพ: 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์) 
 
 


