สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสมคคด ททกษคณาวคสทส ธคธ

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาควคชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรทพยากร คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

วท.ม.( เศรษฐศาสตรยเกษตร), มหาวคทยาลทยเกษตรศาสตรย, ไทย,
M.B.A.(ธสรกคจการเกษตร), มหาวคทยาลทย ยย.พพ.ฟฟลปค ปฟนสย, ฟฟลปค ปฟนสย,
ศส.บ.(เศรษฐศาสตรยเกษตร), มหาวคทยาลทยเกษตรศาสตรย, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การผลคต, ธสรกคจการเกษตร, การตลาดสคนคคาเกษตร , การตลาดสคนคคาเกษตรและธสรกคจการเกษตร

โครงการววจยบ
ปป 2537-2538 โครงการวคจยท เพพอพ หาความเหมาะสมในการนนาขพเข ลพอพ ยทคงข จากการเพาะเหหดมาอทดเปปนแททงเชพอข เพลคง ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทสนจากกองคคนควคาและพทฒนา
พลทงงาน กรมพทฒนาและสทงเสรคมพลทงงาน
ปป 2537-2539 การวคเคราะหยความเปปนไปไดคในการใชคขเขพ ลพอพ ยเหลพอทคงข หลทงเพาะเหหดมาเปปนเชพอข เพลคง ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทสนจากการพลทงงานแหทงชาตค
ปป 2540

โครงการยสทธศาสตรย : โคนม ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทสนจากสนานทกงานเศรษฐกคจการเกษตร

ปป 2541
การศศกษาความเปปนไปไดคในการกนาหนดราคาซพอข ขายถทวพ ลคสงโดยใชคความชพนข เปปนเกณฑย ( ผยรค วท มโครงการ ) ไดครบท ทสนจากสนานทกงานมาตรฐานผลคตภทณฑยอตส สาหกรรม
กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2557-2558 กลยสทธยการปรทบตทวขององคยการและผลการดนาเนคนงาน กรณพศกศ ษา: ธสรกคจผลคตดอกไมคสงท ออกในประเทศไทย ( ผยรค วท มโครงการ ) ไดครบท ทสนจากทสนสทวนตทว
ปป 2557-2558 การลดตคนทสนและเพคมพ ประสคทะภาพการผลคตมะเขพอเทศสนาหรทบสทงโรงงานหลวงอาหารสนาเรหจรยปทพพ 3 : การศศกษาปปจจทยทพมพ ผพ ลกระทบตทอความอยยรท อดของ
เกษตรกรผยปค ลยกมะเขพอเทศ ( ผยรค วท มโครงการ ) ไดครบท ทสนจากกองบรคหารการวคจยท และบรคการวคชาการ
ปป 2557-2558 ผลกระทบของบรรยากาศองคยการกทบความผยกพทนตทอองคยการ โดยลทกษณะงานความพศงพ พอใจในการปฏคบตท งค านของพนทกงานโรงแรมคนไทยและลาว ( ผยรค วท ม
โครงการ ) ไดครบท ทสนจากทสนสทวนตทว
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ความสทมพทนธยระหวทางคสณลทกษณะงาน บรรยากาศองคยการ และความเชพอพ อนานาจควบคสมกทบความเครพยดในการทนางานของพนทกงานบรคษทท เอกชนในประเทศ ไทย
ลาว เวพยดนาม (ปปงบประมาณ 2557) ( ผยรค วท มโครงการ ) ไดครบท ทสนจากโครงการปรคญญาบรคหารธสรกคจมหาบทณฑคต (MBA) ภาคพคเศษ
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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