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โครงการววจยบ
ปป 2545-2546 ปรพบโครงสรรางหนชน กรณชศกศ ษาเปรชยบเทชยบศาลลรมละลายกลางกพบสสานพกงานคณะกรรมการเพพอพ สสงเสรพมปรพบปรรงโครงสรรางหนชน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจาก
ศาลลรมละลายกลาง
ปป 2546
การประเมพนประสพทธพภาพประสพทธพผลของกระบวนการปรพบโครงสรรางหนชน กรณชศกศ ษาเปรชยบเทชยบศาลลรมละลายกลางกพบสสานพกงานคณะกรรมการเพพอพ สสงเสรพมปรพบ
ปรรงโครงสรรางหนชน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากศาลลรมละลายกลาง
ปป 2546
ผลกระทบจากกระบวนการปรพบโครงสรรางหนชทน จพช ะนสาไปสชกส ารพพฒนากฏหมายและการพพฒนาการใชรกฏหมายและการพพฒนาการใชรกฏหมายอยสางมชประสพทธพภาพ
กรณชศกศ ษาเปรชยบเทชยบกระบวนการทางศาลลรมละลายกลาง กพบกระบวนการของบรพษทพ บรพหารสพนทรพพยนไทย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากศาลลรมละลายกลาง
ปป 2547-2548 ปปจจพยหลพกของแผนฟฟนฟ ฟชกจพ การทชดพ :ช ผลของการพพจารณาของศาลเพพอพ ความสสาเรรจของธรรกพจและเศรษฐกพจไทย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากศาลลรมละลาย
กลาง
ปป 2550
ชายฝปงฝ

การประเมพนคสาความเสชยหายจากการทสาลายปปาชายเลน ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากกระทรวงทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ แวดลรอม กรมทรพพยากรทางทะเลและ

ปป 2550
การประเมพนผลการดสาเนพนธรรกพจของกพจการหลพงออกจากแผนฟฟนฟ ฟชกจพ การของลชกหนชใน นศาลลรมละลายกลาง ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากกระทรวงยรตธพ รรม
ศาลลรมละลายกลาง
ปป 2550
การสสารวจรพบฟปงความคพดเหรน และประเมพนความตรองการของประชนชนทชมพ ตช อส หนสวยงานกระบวนการยรตธพ รรม ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากกระทรวงยรตธพ รรม
สสานพกงานกพจการยรตธพ รรม
ปป 2550
ผลกระทบของกระบวนการฟฟนฟ ฟชกจพ การโดยศาลลรมละลายกลางทชมพ ตช อส กพจการทชจพ ดทะเบชยนในตลาดหลพกทรพพยนแหสงประเทศไทย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรน
จากกระทรวงยรตธพ รรม ศาลลรมละลายกลาง
ปป 2551
การประเมพนผลการดสาเนพนงานของแผนงบประมาณ ผลผลพต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจสายประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พพฒนาการตพดตาม
ประเมพนผลของกรมอรทยานแหสงชาตพ สพตวนปาป และพพนธรพน ชพ ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากกรมอรทยานแหสงชาตพ สพตวนปาป และพพนธรพน ชพ กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ แวด
ลรอม
ปป 2551
การศศกษาความตรองการของประชาชนและประเมพนผลการดสาเนพนงานการใหรความรชแร ละความชสวยเหลพอทางกฎหมายแกสประชาชน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรน
จากสสานพกงานกพจการยรตธพ รรม กระทรวงยรตธพ รรม
ปป 2551-2552 การประเมพนผลการดสาเนพนงานโครงการแสงสยาม ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสถาบพนแสงซพนโครตรอน (องคนการมหาชน)
ปป 2551-2552 การประเมพนผลสสาเรรจและผลสพมฤทธพขธ องงานวพจยพ ทชมพ ตช อส การพพฒนาประเทศ ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกงานบรพการวพชาการ มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน
ปป 2552-2553 การประเมพนผลการดสาเนพนงานของแผนงบประมาณ ผลผลพต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจสายประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2552 ( หพวหนราโครงการ )
ไดรรบพ ทรนจากกรมอรทยานแหสงชาตพ สพตวนปาป และพพนธรพน ชพ กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ แวดลรอม
ปป 2553
การประเมพนผลสสาเรรจและผลสพมฤทธพขธ องผลงานวพชาการทชมพ ตช อส การพพฒนาประเทศของมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน ปปงบประมาณ 2553 ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ
ทรนจากเงพนรายไดรมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
ปป 2553
การสสารวจผลกระทบจากการนสาผลงานวพจยพ จากโครงการวพจยพ ไปใชรประโยชนนของสสานพกงานพพฒนาการวพจยพ การเกษตร (องคนการมหาชน) ดรานการตลาด เศรษฐกพจ
และสพงคม (Impact Survey) ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกงานพพฒนาการวพจยพ การเกษตร (องคนการมหาชน)
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ปป 2554-2555 การพพฒนาเทคโนโลยชการผลพต การจพดทสามาตรฐาน และการใชรประโยชนนสารหอมกฤษณาในเชพงพาณพชยน ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกงานคณะ
กรรมการวพจยพ แหสงชาตพ
ปป 2554-2555 การสสารวจความตรองการของประชาชนและประเมพนผลการดสาเนพนงานของหนสวยงานในกระบวนการยรตธพ รรมตามแผนแมสบทการบรพหารงานยรตธพ รรมแหสงชาตพ
เพพอพ เตรชยมการจพดทสาแผนแมสบทการบรพหารงานยรตธพ รรมแหสงชาตพ พ.ศ.2556-2559 ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากกระทรวงยรตธพ รรม
ปป 2554-2555 การสสารวจผลกระทบจากการนสาผลงานวพจยพ จากโครงการวพจยพ ไปใชรประโยชนนของสสานพกงานพพฒนาการวพจยพ การเกษตรดรานการตลาด เศรษฐกพจ และสพงคม
(Impact Survey) ปปงบประมาณ 2554 ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกงานพพฒนาการวพจยพ การเกษตร (องคนการมหาชน)
ปป 2556

โครงการสสารวจความคพดเหรนของประชาชนทชมพ ตช อส ระบบการอสานวยความยรตธพ รรม ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกงานกพจการยรตธพ รรม กระทรวงยรตธพ รรม

ปป 2556

การศศกษาสถานการณนความแตกตสางดรานดพจตพ อลกพบในประเทศกลรมส สมาชพกอาเซชยน ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยพ มก.

ปป 2558-2559 โครงการจพดทสาแผนธรรกพจ (Business Plan) ของสถาบพนแสงซพนโครตรอน (องคนการมหาชน) ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสถาบพนแสงซพนโครตรอน (องคนการ
มหาชน)
ปป 2558-2559 โครงการประเมพนมชลคสาเพพมพ ทางเศรษฐกพจของสถาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน) ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจาก
สถาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน)
ปป 2558-2559 โครงการสสารวจความคพดเหรนประชาชนทชมพ ตช อส การดสาเนพนนโยบายของหนสวยงานในกระบวนการยรตธพ รรม ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกนโยบายและ
ประสานงานแผนกระบวนการยรตธพ รรม สสานพกงานกพจการยรตธพ รรม
ปป 2559-2560 โครงการประสาน ตพดตาม และประเมพนผลตามแผนบชรณาการดรานการปฏพรปช กฎหมายและพพฒนากระบวนการยรตธพ รรม และแผนแมสบทการบรพหารงานยรตธพ รรม
แหสงชาตพ พ.ศ. 2558-2561 ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสสานพกนโยบายและประสานงานแผนการกระบวนการยรตธพ รรม สสานพกงานกพจการยรตธพ รรม
ปป 2560-2561 การศศกษาและจพดทสารายงานการเปลชยพ นแปลงรายละเอชยดโครงการระบบขนสสงมวลชนกรรงเทพมหานคร (สสวนชสองนนทรช-สาทร) ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรน
จากบรพษทพ ระบบขนสสงมวลชนกรรงเทพ จสากพด (มหาชน)
ปป 2561
ความเปปนไปไดรในการแกรไขปปญหาการขาดแคลนนนาส สสาหรพบพพนน ทชปพ ลชกขราวภาคกลางของประเทศไทยโดยใชรนาสน ทพงน อรตสาหกรรมทชบพ าส บพดแลรวเพพอพ ความมพนพ คงทาง
อาหารอยสางยพงพ ยพน ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากมชลนพธชพ ยพ พพฒนา
ปป 2561-2562 การประเมพนความครมร คสาทางเศรษฐศาสตรน จากการใชรประโยชนนตะกอนดพนโรงผลพตนนาส ประปา ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากมชลนพธชพ ยพ พพฒนา
ปป 2561
โครงการสสารวจความพศงพอใจของผชใร ชรบรพการของสถาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน) ( ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจาก
สถาาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน)
ปป 2563
โครงการสสารวจความพศงพอใจของผชใร ชรบรพการของสถาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน) ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (
ผชรร วส มโครงการ ) ไดรรบพ ทรนจากสถาบพนวพจยพ และพพฒนาอพญมณชและเครพอพ งประดพบแหสงชาตพ (องคนการมหาชน)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตพ
- สมเกชยรตพ ชพยพพบลช ยน, Chucheep Piputsitee, Kasem Chankao, "ผลกระทบของแรงงานตสางดราวตสอ เศรษฐกพจ และสพงคม เมพอง การคราชายแดนแมสสอด อสาเภอแมสสอด
จพงหวพดตาก", วารสารสงขลานครพนทรน ฉบพบสพงคมศาสตรนและมนรษยศาสตรน 16 (1) (2010) 53-69
- วพชรพล ธรรมสรวรรณ, Onanong Phewnil, Chucheep Piputsitee, Ittiphol Rasriekreangkrai, "Factors affect to the sustainability of the Agricultural
Community Participation in Garbage Management of Plubplanarai Municiple, Mueng District, Chanthaburi Province", วารสารสพงคมศาสตรน มหาวพทยาลพยศรช
นครพนทรวพโรฒ 18 (1) (2015)
- Sitthinan Wiwatthanapornchai, Chucheep Piputsitee, Saksit Budsayaplakorn, อภพฤดช คงคาทพพยน, "An Analysis of Project Worthiness of Agarwood Aroma
Resin Production Investment", วารสารแกสนเกษตร 46 (1) (2018) 81-92
ระดพบนานาชาตพ
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