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โครงการววจยบ
ปป 2540

โครงการศศกษาสวนคคายพทธศาสตรย : โคเนนอน ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานเศรษฐกวจการเกษตร

ปป 2545-2546 การพนฒนาศกนยยเรรยรกชค มพ ชนตคนแบบการพนฒนาคพณภาพผลวตภนณฑยสขพ ภาพชพมชน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2545-2546 กวจกรรมการพนฒนาศนกยภาพความพรคอมของโรงงานแปรรกปนมพรคอมดนมด ขนาดกลางและเลลกทรเด ขคาสกโร ครงการอาหารเสรวม (นม) โรงเรรยนใหคเปปนไปตามหลนกเกณฑย
GMP สากล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานมาตรฐานผลวตภนณฑยอตพ สาหกรรม
ปป 2546

Structure of Village Autonomy and Local Authorities Deo. Planning Process. ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากJICA

ปป 2546-2547 การพนฒนาศนกยภาพ GMP ศกนยยรวบรวมนนาส นมดวบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานกองทพนสนนบสนพนการววจยน
ปป 2546-2548 การพนฒนาศนกยภาพและความพรคอมของสถานประกอบการผลวตนทพรคอมดนมด ทรจด าส หนรายตามโครงการอาหารเสรวม (นม) โรงเรรยนในการนสาหลนกเกณฑย ววธกร ารทรดด ร
ในการผลวตอาหาร (GMP) ตามมาตรฐานไปใชคอยรางยนงด ยนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2549
ววจยน มก.

การเพวมด ประสวทธวภาพการผลวตโคนมและรกปแบบการผลวตนมในฟารยมโคนมรรวมกนบการใชคประโยชนยจากพนชอาหารสนตวย ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากทพนอพดหนพน

ปป 2549-2550 การศศกษาการประเมวนวงจรชรวตว การผลวตและการใชคเอทานอลจากมนนสสาปะหลนงและอคอย:ดคานเศรษฐศาสตรย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสถาบนนสวงด แวด
ลคอมไทย
ปป 2550-2551 การจนดทสาและขนบเคลนอด นยพทธศาสตรยการพนฒนาภารในชรวงแผนพนฒนาฯ ฉบนบทรด 10 ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะกรรมการพนฒนาการ
เศรษฐกวจและสนงคมแหรงชาตว
ปป 2551
การศศกษาความเปปนไปไดคในการสรคางเครนอขรายเกษตรกรเพนอด สรงเสรวมการผลวตผลไมคคณ
พ ภาพเพนอด การสรงออก ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากศกนยยสงร เสรวมการสรงออก
ภาคตะวนนออก (จนนทบพร)ร
ปป 2551-2552 การประเมวนผลการดสาเนวนงานของสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว (วช.) ประจสาปปงบประมาณ 2551 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2551-2552 ประเมวนผลสนมฤทธวกธ ารสรงเสรวมธพรกวจนวนตกรรม และการสรคางความตระหนนกดคานนวนตกรรมของสสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจาก
สสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว
ปป 2552-2553 ดสาเนวนการกวจกรรมการประเมวนผลการดสาเนวนงานของสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว ประจสาปป 2552 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2553-2555 การกสาหนดทวศทางยพทธศาสตรยและการพนฒนากลไกการขนบเคลนอด นยพทธศาสตรยการทรองเทรยด วดสานนาส ในเขตพนทยา ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงาน
คณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2553-2555 ศนกยภาพการพนฒนาและแนวทางการจนดทสาแผนยพทธศาสตรยการทรองเทรยด วแหลรงดสานนาส ทรมด นพษยยสรคางขศนน อยรางยนงด ยนนในเขตพนทยา ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจาก
สสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2554
การประเมวนผลสนมฤทธวกธ ารสรงเสรวมธพรกวจนวนตกรรมและการสรคางความตระหนนกดคานนวนตกรรมของสสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจาก
สสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว
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ปป 2554-2556 โครงการการสนงเคราะหยชดพ ความรกพค ฒ
น นาหลนกสกตรการเรรยนรก:ค มวตใว หมรแหรงการเรรยนรกจค ากแปลงนาสกกร ารพนฒนาทรยด งดน ยนน ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงาน
สรงเสรวมสนงคมแหรงการเรรยนรกแค ละคพณภาพเยาวชน
ปป 2554-2556 โครงการการออกแบบการจนดการเรรยนรกแค กรลกก เกษตรกรกลพมร เปปาหมาย: มวตใว หมรการเรรยนรกจค ากแปลงนาสกกร ารพนฒนาทรยด งดน ยนน ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจาก
สสานนกงานสรงเสรวมสนงคมแหรงการเรรยนรกแค ละคพณภาพเยาวชน
ปป 2554-2556 โครงการววจยน "โรงเรรยนลกกชาวนาเพนอด เพวมด สมรรถนะการทสาการเกษตรเชวงธพรกวจ : มวตใว หมรแหรงการเรรยนรกจค ากแปลงนาสกกร ารพนฒนาทรยด งดน ยนน" (phase 1) ( ผกรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานสรงเสรวมสนงคมแหรงการเรรยนรกแค ละคพณภาพเยาวชน
ปป 2555
การประเมวนผลสนมฤทธวแธ ละผลกระทบจากการสรงเสรวมธพรกวจนวนตกรรมของสสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว (โครงการประเมวนผลโครงการนวนตกรรม พ.ศ.2553-2555)
( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว
ปป 2555
แนวทางเบนอน งตคนในการเพวมด บทบาทและศนกยภาพการแปรรกปและพนฒนาระบบตลาดยางพาราในระดนบเกษตรกร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานกอง
ทพนสงเคราะหยการทสาสวนยาง (สกย.)
ปป 2556-2557 การประเมวนมกลคราเพวมด ทางเศรษฐกวจจากการดสาเนวนงานของสถาบนนววจยน แสงซวนโครตรอน (องคยการมหาชน) ในชรวงปปงบประมาณ 2556 (ตพลาคม 2555กนนยายน 2556) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสถาบนนววจยน แสงซวนโครตรอน
ปป 2557-2558 การประเมวนผลการดสาเนวนงานของ สบร. ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2557 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานบรวหารและพนฒนาองคยความรกร
ปป 2557-2558 การประเมวนมกลคราเพวมด ทางเศรษฐกวจจากการดสาเนวนงานของสถาบนนววจยน แสงซวนโครตรอน (องคยการมหาชน) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสถาบนนววจยน แสงซว
นโครตรอน (องคยการมหาชน)
ปป 2557-2558 ประเมวนอวสระภายนอกดสาเนวนการประเมวนผลการดสาเนวนงานของสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว ประจสาปป 2557 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจาก
สสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2558

ดสาเนวนการทบทวนระบบการควบคพมภายในขององคยการคลนงสวนคคาและเพนอด รองรนบโครงการของรนฐบาล ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากองคยการคลนงสวนคคา

ปป 2558-2559 การประเมวนมกลคราเพวมด ทางเศรษฐกวจ จากการดสาเนวนงานของสถาบนนววจยน แสงซวนโครตรอน (องคยการมหาชน) ในชรวงปปงบประมาณ 2558 (ตพลาคม2557กนนยายน2558) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2558-2559 โครงการประเมวนผลการดสาเนวนงานของสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว ประจสาปปงบประมาณ 2558 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2557-2558 โครงการประเมวนผลการดสาเนวนงานของสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว (วช.) ประจสาปปงบประมาณ 2557 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงาน
คณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2559-2560 การประเมวนผลการปฏวบตน งว านตามแผนแมรบทการพวทกน ษยทรนพยากรปปาไมคของชาตว ประจสาปปงบประมาณ 2559 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทพนจากกองอสานวยการ
รนกษาความมนนด คงภายในราชอาณาจนกร
ปป 2562-2563 การพนฒนาระบบขคอมกลยางพาราใหคเปปนตคนแบบของฐานขคอมกลยางพาราเพนอด การบรวหาร ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานกองทพนสนนบสนพนการววจยน (สก
ว.)
ปป 2563-2564 การววเคราะหยและออกแบบระบบขคอมกลสารสนเทศยางพารา ตามพระราชบนญญนตคว วบคพมยาง พ.ศ. 2542 และการจนดทสาระบบชรวยสนนบสนพนการตนดสวนใจ เพนอด
บรวหารจนดการยางพาราตลอดหรวงโชรอปพ ทาน ( ผกรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทพนจากสสานนกงานการววจยน แหรงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Winai Puttakul, "การประเมวนประสวทธวภาพของโรงงานแปรรกปนมพรคอมดนมด (พาสเจอรยไรสย) ขนาดกลางและเลลกในประเทศไทย", จนนทรยแสด (2006) 0-0
- Winai Puttakul, สพณรร ตน นย เอรยด มละมนย, สพวรนจนย หงสยยนน ตรชนย, Boonterm Tiravattanaprasert, "The Develpment of good Manufacturing Practice (GMP)
Standards for Milk Collecting Centers", วารสารเศรษฐศาสตรย 13 (2) (2006) 45-59
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- จนกรพนนธย สพขสวนสดว,ธ Winai Puttakul, "Technical and Scale Effciencies of Milk Collection Centers in Thailand", วารสารเศรษฐศาสตรยประยพกตย [วารสารเศรษฐศาสตรย
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (Kasetsart University Journal of Economics)] 14 (1) (2007) 47-59
- พรรนพช สอนเยลน, Visit Limsombunchai, Winai Puttakul, "Raw Material Inventory Management of Feed Mill", วารสารเศรษฐศาสตรยประยพกตย [วารสารเศรษฐศาสตรย
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (Kasetsart University Journal of Economics)] 14 (1) (2007) 61-69
- Winai Puttakul, Kampanat Pensupar, "An Economic analysis of Life Cycle Assessment of Ethanol", วารสารเศรษฐศาสตรยประยพกตย [วารสารเศรษฐศาสตรย
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (Kasetsart University Journal of Economics)] 15 (1) (2008) 14-38
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Winai Puttakul, "การพนฒนามาตรฐาน GMP ของศกนยยรวบรวมนนาส นมดวบ", ประชพมววชาการโคนม 2549 "อพตสาหกรรมโคนมไทยกนบการแขรงขนนในอนาครและการปรนบตนวของ
เกษตรกรไทย" (2006)
- พนชรร แยคมโกสพม, Winai Puttakul, "A Comparative Study of Two Costing Methods in The Production of Corrugated Box: Traditional Cost Method and
Activity Based Costing", ประชพมววชาการในการนสาเสนอผลงานววทยานวพนธยดาค นเศรษฐศาสตรยของนวสตว /นนกศศกษา ระดนบบนณฑวตศศกษา ครนงน ทรด 8 ประจสาปป 2557 (2014)
- สพภาววนร ทนศนสพวรรณ, Winai Puttakul, "Comparison of Competitive Advantage of Frozen Tilapia Fillet Product between Thailand and Vietnam", ประชพม
ววชาการในการนสาเสนอผลงานววทยานวพนธยดาค นเศรษฐศาสตรยของนวสตว /นนกศศกษา ระดนบบนณฑวตศศกษา ครนงน ทรด 8 ประจสาปป 2557 (2014)
- ธนดล องคยธนาวนฒนย, Winai Puttakul, Aerwadee Premashthira, "Producer Surplus Analysis of Organic Farmers in Baan San Ruk Project, Sam Phran District,
Nakhon Pathom Province", การประชพมววชาการระดนบชาตวของนนกเศรษฐศาสตรย ครนงน ทรด 11
(The Eleventh National Conference of Economists)
“สนบสานพระราชปณวธาน เศรษฐกวจพอเพรยงกนบการพนฒนาอยรางยนงด ยนน” (2017)
- อชวรญา มณฑาทวพยย, Winai Puttakul, Chakrit Potchanasin, "An Analysis of Optimal Attributes of Organic Shampoo", การประชพมววชาการระดนบบนณฑวตศศกษาดคาน
เศรษฐศาสตรย ครนงน ทรด 12 (2018)
- คชฤกษย มกลกพล, Winai Puttakul, Chakrit Potchanasin, "A Financial Analysis of Robusta Coffee Production in Udon Thani Province", การประชพมววชาการและการ
เสนอผลงานววจยน ระดนบชาตวและนานาชาตว ครนงน ทรด 5 เรนอด ง “บกรณาการงานววจยน และนวนตกรรมเพนอด สนงคมทรยด งดน ยนน” (2018)
- ณนฐภนทรา ลวขตว , Winai Puttakul, Aerwadee Premashthira, "A Study of Chicken Breast Smoothy ’s Attributes Influencing Decision Purchasing of Consumers
in Bangkok", Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference (2019)
- อนญรวนทรย ปปยะวงศยพรรณ, Winai Puttakul, Aerwadee Premashthira, "Low Calorie Herbal Drinks Attributes Affecting Consumer Purchasing Decision in
Bangkok", The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) (2019)
- ฐวตพว รรณ ววรฬพ หยภตก ,ว Winai Puttakul, Aerwadee Premashthira, "Factor Affecting Consumer ’s Decision to increase Duck Egg Purchase in Bangkok", The 6th
NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) (2019)
- กรธวตา พลอยสวทธว,ธ Winai Puttakul, Chayada Bhadrakom, "Attributes Influencing Consumers’ Buying Decision of Crispy Durian", การประชพมสนมมนาทางววชาการ
มหาววทยาลนยเทคโนโลยรราชมงคลตะวนนออก ครนงน ทรด 12 (2019)
- อนงสพมา นนกพรรษา, Winai Puttakul, Sophon Yamklin, "Factors Affecting Entrepreneur ’s Decision on Selling Cactus Online Application", การประชพมสนมมนาทาง
ววชาการ มหาววทยาลนยเทคโนโลยรราชมงคลตะวนนออก ครนงน ทรด 12 (2019)
- ศลวษา สพเสรรชยน , Chayada Bhadrakom, Winai Puttakul, "ววเคราะหยคณ
พ ลนกษณะผลวตภนณฑยกลควยทอดทรตด อบสนองความพศงพอใจของผกบค รวโภคในกรพงเทพมหานคร", โครงการ
การประชพรมววชาการและนสาเสนอผลงานระดนบชาตว UTCC ACADEMIC DAY ครนงน ทรด 4 (2020)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววนยน พพทธกกล

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรนพยากร คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

- รางวนลชมเชย รางวนลนวนตกรรมมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นนกววจยน และบพคลากรมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย สาขาบรวหารธพรกวจ การจนดการ การทรอง
เทรยด ว และเศรษฐศาสตรย ประจสาปป 2551 เรนอด ง "แบบประเมวนการพนฒนามาตรฐานการปฏวบตน ตว ามหลนกเกณฑย GMP ของศกนยยรวบรวมนนาส นมดวบ และคกมร อน การใชคแบบประเมวนการ
พนฒนา" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
- รางวนลผลงานววจยน ทรสด รคางผลกระทบมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ปป 2556 ประจสาปป 2557 เรนอด ง "หลนกสกตรชาวนามนออาชรพ" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยน นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 21 มกราคม 2564
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