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ปรัชญา
เป น การบู ร ณาการศาสตร ดา น
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
การเกษตรและสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเรียน
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางเปน
พลวั ต ของเศรษฐกิ จ การเกษตรของ
ประเทศไทยและของโลก

วัตถุประสงคของหลักสูตร

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถทางวิ ช าการ สามารถ
ประยุกต และปรั บ ตัวไดในสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง

ผูเรียนไดเรียนรูสถานการณจริง โดย
การผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเขา
ดวยกัน สรางองคความรูผานวิชาโครงงานใน
ระดับปริญญาตรี

ประโยชน ต อ ผู เ รี ย น และผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ของตลาดแรงงาน

มีความรูทางวิชาการในการตอยอดใน
ด า นการศึ ก ษา ค น คว า และวิ จั ย ในสาขาที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐศาสตร ป ระยุ ก ต สํ า หรั บ
การเกษตร ธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดลอม
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OVERVIEW
BACHELOR OF ECONOMICS
IN APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS
หลักสูตรเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

ปที่ 1-2
เรียนวิชาพื้นฐานในหลากหลายศาสตร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร

การบัญชี

อุตสาหกรรมเกษตร

1

Agribusiness
Management and
Entrepreneurship
การจัดการธุรกิจเกษตร
และการเปนผูประกอบการ

ส ร า ง นั ก ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ผู ป ระกอบการด า นธุ ร กิ จ เกษตร
รุ น ใหม ที่ ป รั บ ตั ว ให ทั น กั บ ยุ ค
Digital Economy และทัดเทียม
กับตางประเทศ

การบริหารและการจัดการ

คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร

ปที่ 3-4
สาขาวิชายอย (Major)
เลือกเรียนไดตามความสนใจ
Agricultural and
Food Economics

2

เศรษฐศาสตรเกษตร
และอาหาร

การประยุกตหลักเศรษฐศาสตร
เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละแก ป ญ หาด า น
การเกษตรและอาหาร ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการแกไข
เศรษฐกิจของประเทศ

สถิติ

3

Environmental
Economics and
Sustainable
Development

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

การเชื่ อ มโยงความสํ า คั ญ
ของป ญ หาทรัพ ยากรธรรมชาติ
กับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

เลือกเรียนวิชานอกสาขา(Minor)ที่สนใจที่มีการเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยได 1 สาขา จํานวน 9 หนวยกิต
และวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
**หากเลือกเรียนวิชานอกสาขามากกวาหรือเทากับ 15 หนวยกิต (ตองเปนสาขาเดียวกัน)
จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองสาขาวิชารองของสาขานั้น (Minor)
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1

Agribusiness Management and
Entrepreneurship
การจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูประกอบการ

กฎหมายและกฎระเบียบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร

การบัญชี

วิเคราะหขอ มูลทางธุรกิจ
เกษตร

วิเคราะหตลาด

ผูเรียนสามารถเปนผูประกอบการและลงทุนในธุรกิจ
เกษตรในโลกสมั ย ใหม ปรั บ ตั ว ทั น กั บ ยุ ค Digital
economy โดยการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เกษตรแบบเดิ ม ให
กลายเปนแบบใหม เพื่อสามารถทัดเทียมกับตางประเทศ
และพัฒนาไดอยางยั่งยืน

การสือ่ สารและเลาเรื่อง
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2

Agricultural and
Food Economics

เศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร

วิเคราะหขอ มูล
Big Data
การวิเคราะหหว งโซ
คุณคาเกษตรและอาหาร

เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีชวี ภาพ
เศรษฐศาสตรพฒ
ั นา
การคาสินคาเกษตรระหวาง
ประเทศ

ผูเรียนสามารถประยุกตหลักเศรษฐศาสตร
เพื่อวิเคราะห และหาแนวทางแกปญหาในภาค
เกษตร อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
ตลอดจนกํ าหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตรของประเทศ
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3

Environmental Economics
and Sustainable Development
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจสีเขียว

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประเมินผลกระทบ

ยั่งยืน

การพัฒนาสีเขียว

ผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความสําคัญของปญหา
ระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วในประเทศของเรา โดยใชหลักเศรษฐศาสตร
ในการจัดการปญหาและแกไขปญหา
เพื่อนํามาใชเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศตอไป

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมสาระอยูดีมีสุข
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
-กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
52 หนวยกิต
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข
ไมนอยกวา 3
หนวยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข อีกไมนอยกวา 2
หนวยกิตตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข เชน
01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
2(1-2-3)
(Exercise for Developing Holistic Health)
1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 6 หนวย
กิต ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ เชน
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Agriculture Technology)
01132101 ผูประกอบการรุนใหม
3(3-0-6)
(Modern Entrepreneur)
1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
ไมนอยกวา 13
หนวยกิต
- วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา
9( - - )
- วิชาภาษาไทย
3( - - )
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
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ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร เชน
01355xxx ภาษาอังกฤษ (English) หรือ 9( - - )
01362xxx ภาษาจีน (Chinese)
3(3-0-6)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
01371111 สื่อสารสนเทศ
1(1-0-2)
(Information Media)
01999023 ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2(1-2-4)
(Digital Literacy)
1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เชน
01999141 มนุษยกับสังคมไทย
3(3-0-6)
(Man and Society)
1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3
หนวยกิต
ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร เชน
01255101 มนุษยกบั ทะเล
3(3-0-6)
(Man and Sea)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 91
หนวยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ
52
หนวยกิต
01002101 หลักปศุสัตวเบื้องตน
2(2-0-4)
(Principles of Livestock Production)
01015201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตพืช
3(3-0-6)
(Science and Technology in Crop Production)
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I
3(3-0-6)
(Microeconomics I)
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01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I
3(3-0-6)
(Macroeconomics I)
01123111 การจัดการการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Processing Management for Agri-Food Products)
01123121 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต
4(4-0-8)
(Mathematical Applied Economics)
01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Agri-Food Business Management)
01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Agri-Food Business Marketing)
01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Financial Management of Agri-Food Business)
01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
4(4-0-8)
(Statistics for Applied Economics and Agribusiness)
01123222 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต
4(4-0-8)
(Applied Microeconomics)
01123223 เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคาเกษตร 3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Marketing and Price Analysis)
01123224 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6)
(Applied Macroeconomics and International Finance)
01123321 เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
(Econometrics for Applied Economics and Agribusiness)
01123322 เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจฟารม
3(3-0-6)
(Managerial Economics for Farm Business)
01130171 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Accounting)
01299201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสัตวน้ํา
2(2-0-4)
(Aquatic Animal Science and Technology)
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3.) วิชาเฉพาะเลือก
39
หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
ใหนิสิตเรียนรายวิชาตอไปนี้
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
01123490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
หรือ
01123499 โครงงานทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
6
(Senior Project in Applied Economics and Agribusiness)
และใหนิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งตอไปนี้
ไมนอยกวา 15
หนวยกิต
- สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูประกอบการ
01123331 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Agri-Food Business Law and Regulation)
01123332 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารการปฏิบัตกิ ารทางดานธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Data Analytics for Operations Management in Agri-Food
Business)
01123333 การวิเคราะหตลาดสําหรับการจัดการและการเปนผูประกอบการในธุรกิจเกษตร
และอาหาร
3(3-0-6)
(Market Analytics for Agri-Food Business Management and
Entrepreneur)
01123334 การวิเคราะหแผนธุรกิจและการลงทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตรและ
อาหาร
3(3-0-6)
(Agri-Food Business Law and Regulation)
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Accounting)
- สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร
01123351 ทฤษฎีและนโยบายการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Agricultural Trade Theory and Policy)
01123352 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการวิเคราะหหวงโซคุณคาเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Economics Industrial Organization and Agri-Food Value Chain
Analysis)
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01123353 การวิเคราะหขอมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Data Analytics for Agri-Food Economists)
01123354 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและนโยบายเกษตร
3(3-0-6)
(Development Economics and Agricultural Policy)
01123355 เศรษฐศาสตรการบริโภคอาหาร
3(3-0-6)
(Economics of Food Consumption)
- สาขาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
01123371 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Economics)
01123372 การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยื
3(3-0-6)
(Green Economy Management and Sustainable Development)
01123373 เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
(Economics of Climate Change)
01123374 นโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียว
3(3-0-6)
(Policy for Green Development)
01123375 การประเมินมูลคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสําหรับทรัพยากรเกษตร
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Valuation for Agricultural
Resources)
และใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชา จากตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ และ/หรือรายวิชาใน
สาขาที่ยังไมไดเลือกเรียน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
01123341 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Strategic Management for Agri-Food Business Entrepreneur)
01123342 ธุรกิจเกษตรและอาหารระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Agri-Food Business)
01123361 การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Risk Management in Agriculture)
01123381 เศรษฐศาสตรการจัดการมลพิษและของเสีย
3(3-0-6)
(Economics of Pollution and Waste Management)
01123441 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Agri-Food Business Information Systems)
01123461 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Operations Research for Agri-Food Economics)
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01123481 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและนันทนาการ
3(3-0-6)
(Economics of Recreation and Tourism Management)
01123494 ประเด็นรวมสมัยทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
(Contemporary Issues in Applied Economics and Agribusiness)
2) วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
ไมนอยกวา 9
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา/นอกคณะ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง โดยเลือก
เรียนสาขาวิชาเดียวกัน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
* ทั้ ง นี้ ห ากเลื อ กเรี ย นวิ ช านอกสาขามากกว า หรื อ เท า กั บ 15 หน ว ยกิ ต จะได รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองสาขาวิชารองของสาขานั้น (Minor)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหั ส ประจํ า วิ ช าในหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร ประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (120) หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังตอไปนี้
0
หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา
1, 2 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตรทั่วไป
3, 4 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูประกอบการ
5, 6 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร
7, 8 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
9
หมายถึง กลุมวิชาโครงงาน ประเด็นรวมสมัย และสหกิจศึกษา
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม

12

แผนการศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รหัสวิชา

หนวยกิต

ชื่อวิชา

01015201
01101181
01123111

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดา นการผลิตพืช
เศรษฐศาสตรจุลภาค I
การจัดการการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารเบื้องตน

หรือ
01….………
01299201
01999111
01175…….
01………….
01…….……
01….………

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสตั วน้ํา
ศาสตรแหงแผนดิน
กิจกรรมพลศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ /คอมพิวเตอร

3
3
3

รวมหนวยกิต

2
2
1
3
3
1
21
2
3

01002101
01101182
01123111
หรือ
01….………
01123121

หลักปศุสัตวเบื้องตน
เศรษฐศาสตรมหภาค I

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต

4

01130171

การบัญชีการเงิน

3

01…….……

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา

3
18

การจัดการการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารเบื้องตน

3

รวมหนวยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รหัสวิชา
01123211
01123212
01123221
01123222
01…….……
01………….

หนวยกิต

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องตน
การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต
Pre: 01101181 และ 01123121
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา

3
3
4
4

รวมหนวยกิต

2
3
19
3

01123213

การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร

01123223

3

01………….

เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคาเกษตร Pre:
01101181
เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวางประเทศ Pre:
01101182
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ

01………….

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย

3

01123224

รวมหนวยกิต

3
3
15
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แผนการศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หนวยกิจ

รหัสวิชา
01123321

ชื่อวิชา
เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

01123322

Pre: 01123221
เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจฟารม

3

01123xxx/

Pre: 01101181 หรือ 01123101
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (1) /

3

01…………… วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (1)
สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูป ระกอบการ
01123331
กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารการปฏิบัติการทางดานธุรกิจ
01123332
เกษตรและอาหาร
Pre: 01123221
01130172
การบัญชีเพื่อการจัดการ Pre: 01130171
สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร
01123351
ทฤษฎีและนโยบายการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ
Pre: 01123222
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการวิเคราะหหวงโซคุณคาเกษตรและ
01123352
อาหาร
Pre: 01123223
01123355
เศรษฐศาสตรการบริโภคอาหาร
สาขาเศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอมและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
01123371
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม Pre: 01123222
01123372
การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
01123375
การประเมินมูลคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสําหรับทรัพยากรเกษตร
รวมหนวยกิต

3

3
3

3
3
3

3
3
3
3
18

15

แผนการศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
01123xxx/

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (1) /

01……………
01123xxx/

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (1)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (2) /

01……………
01123xxx/

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (2)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (2) /

หนวยกิจ

ชื่อวิชา

3
3
3

01…………… วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (2)
01…………... วิชาเลือกเสรี
สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูป ระกอบการ
01123333
การวิเคราะหตลาดสําหรับการจัดการและการเปนผูประกอบการ
ในธุรกิจเกษตรและอาหาร
Pre: 01232212
01123334
การวิเคราะหแผนธุรกิจและการลงทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจ
เกษตรและอาหาร
Pre: 01123213
สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร
01123353
การวิเคราะหขอมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตรเกษตร Pre: 01123321
01123354
เศรษฐศาสตรการพัฒนาและนโยบายเกษตร
Pre: 01123224
สาขาเศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอมและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
01123373
เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
01123374
นโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียว
Pre: 01123222
รวมหนวยกิต

3

3

3

3
3
3
3
18

16

แผนการศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
01123xxx/
01…………
01123xxx/
01…………
01…...…...
01………….

หนวยกิจ

ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (3) /
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (3)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา (3) /
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา (3)
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสุนทรียศาสตร
วิชาเลือกเสรี

3
3

สหกิจศึกษา

3
3
12
6

โครงงานทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

6

รวมหนวยกิต
01123490
หรือ
01123499

รวมหนวยกิต

6

17

18

19

20

คําอธิบายรายวิชา
01123111 การจัดการการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารเบื้องตน

3(3-0-6)

(Introduction to Processing Management for Agri-food Products)

ความสําคัญของการแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร วิวัฒนาการการแปร
รูปอาหารและเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเสื่อมสภาพของอาหารและสินคาเกษตร การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว หลักการแปรรูปอาหาร หลักการแปรรูปในเชิงชีววัสดุ และเชิงพลังงาน
ชีวภาพ มาตรฐานคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ หลักการสุขาภิบาลอาหารและโรงงานแปรรูป
การจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑและ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
Importance of food and agricultural processing and agro-industry.
Evolution of food and agricultural processing and agro-industry. Perishability of
food and agricultural products. Postharvest management. Principles of food, biomaterials, and bio-energy processing. Quality standard and quality control.
Principles of food and processing plant sanitation. Environmental and waste
management for agro-industry, and product development process and sensory
evaluation.
01123121 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต

(Mathematical Applied Economics)

4(4-0-8)

อนุพันธตัวของฟงกชันตัวแปรเดียวและฟงกชันหลายตัวแปร เมทริกซ การหาคาเหมาะสม
กรณีที่มีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข และการประยุกตทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐศาสตรเกษตร
Derivatives of single-variable and multi-variable functions. Matrix algebra.
Constrained and unconstrained optimization and some applications to
agribusiness and agricultural economics.
01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบือ้ งตน

(Introduction to Agri-Food Business Management)

3(3-0-6)

บทบาทและโครงสรางธุรกิจเกษตรไทย แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคการและ
การจั ด การ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ข ององค ก รธุ ร กิ จ เกษตรกั บ สภาพแวดล อ มภายในและภายนอก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกษตร หนาที่และบทบาทของผูจัดการธุรกิจเกษตรใน
การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ การตัดสินใจ และการควบคุมในองคการธุรกิจเกษตร ทักษะ
ของการเปนผูนํา การจัดกําลังคน การจูงใจ การติดตอสื่อสารและการทํางานเปนทีม การบริหารงาน
บุคคลในองคการธุรกิจเกษตร การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาพแวดลอม
ธุรกิจเกษตรที่เปนพลวัตร
Roles and structure of agribusiness in Thai economy. Concept and theories
related to organizational and management. Internal and external interaction of
agribusiness organization. Laws and regulations affecting agribusiness. Roles of
agribusiness manager in planning, organizing, leading, decision making and
controlling in agribusiness organizations. Leadership skills; staffing, motivation,
communication and teamwork. Human resource management in agribusiness.
Managing risk and change in the dynamic agribusiness environment.
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01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Agri-Food Business Marketing)
ภาพรวมของการตลาดและกระบวนการทางการตลาด การเขาใจในการตลาดและการสราง
คุณคาใหแกผูบริโภค การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจเกษตรและอาหาร การ
จัดการสารสนเทศทางการตลาดเพื่อเขาใจผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การ
เลือกกลุมตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงของสินคาเกษตรและอาหาร กลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด
Overview of marketing and marketing process. Understanding market and
customer value. Analysis of agri-food marketing environment. Managing
marketing information to gain customer insights. Consumer & business markets
and buyer. Consumer behaviour. Segmentation, targeting and positioning of agrifood products. Marketing mix strategy.
01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Financial Management of Agri-Food Business)
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการทางการเงินในธุรกิจอาหารและการเกษตร บทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูจัดการทางการเงิน ตราสารทางการเงินและการประเมินมูลคาตราสารทาง
การเงินเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณทางการเงิน การตัดสินใจบริหารทางการเงิน การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การวิเคราะห
โครงการลงทุน การตัดสินใจเรื่องโครงสรางเงินทุนและแหลงเงินทุนที่ใชในกิจการ การแบงปนผลกําไร
ใหแกเจาของกิจการ
Basic concept of financial management in food and agricultural business
organization. Roles and responsibilities of financial managers. Basic financial
instruments and their valuation. Analysis of financial data and financial
statements. Financial planning and forecasting of financial statement. Financial
management decisions; current asset management, capital budgeting analysis,
capital structure and financing decision. Decision on profit distribution to owners.
01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

4(4-0-8)

(Statistics for Applied Economics and Agribusiness)
แนวคิดเบื้องตนของทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม และการกระจายแบบตาง ๆ ทฤษฎีการ
สุมตั วอยาง สถิติเชิงอนุม าน การประมาณและทดสอบสมมติ ฐาน การสมการถดถอยอย างงาย
สําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
Fundamental concepts of probability theory, random variables and their
distributions, sampling theory, statistical inferences; estimation, hypothesis
testing, simple regression model for applied economics and agribusiness.
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01123222

เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต

4(4-0-8)

(Applied Microeconomics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01101181 และ 01123121
เศรษฐศาสตรเกษตร อาหารและสิ่งแวดลอมเบื้องตน พฤติกรรมผูบริโภคและอุปสงคตลาด
ทฤษฎีหนวยธุรกิจและอุปทานตลาด โครงสรางตลาด ราคาและผลผลิต ทฤษฎีเกมสและพฤติกรรม
เชิงกลยุทธ ตลาดปจจัยการผลิต ขอมูลที่ไมเทาเทียมกัน ความมีประสิทธิภาพและบทบาทรัฐบาล
มุมมองทางเศรษฐศาสตรสําหรับสิ่งแวดลอม คํานิยามของความยั่งยืน เศรษฐศาสตรทรัพยากร
เบื้องตน เศรษฐศาสตรมลพิษเบื้องตน การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
Introduction to agricultural, food and environmental Economics. Consumer
behavior and market demand. Theory of firm and market supply. Market
structures, price and output. Game theory and strategic behavior. Inputs market.
Asymmetric Information. Efficiency and government roles. Economic perspectives
on environmental issues. Definition of sustainability. Introduction to resource
economics. Introduction to economics of pollution. Introduction to environmental
valuation.
01123223 เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคาเกษตร

3(3-0-6)

(Economics of Agricultural Marketing and Price Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01101181
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ลักษณะตลาดสินคาเกษตรและ
อาหาร โครงสราง พฤติกรรมและผลการดําเนินงานของตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ความเชื่อมโยง
ของตลาดและความแตกตางของราคาสินคาเกษตรและอาหาร กลยุทธการกําหนดราคาสินคาเกษตร
และอาหารในทางปฏิบัติ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาเกษตรและอาหาร ตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา กรณีศึกษาการตลาดสินคาเกษตรและอาหารไทย
Introduction to agricultural product and food marketing, characteristics of
agricultural product and food marketing, structure-conduct performance of
agricultural product and food market, market linkages and price differences,
strategies of agricultural product and food price determination in practice,
variability of agricultural and food prices, agricultural future market. Case studies
of agricultural product and food market in Thailand.
01123224

เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวางประเทศ

3(3-0-6)

(Applied Macroeconomics and International Finance)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01101182
ความสําคัญ ของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินระหวางประเทศต อภาคเกษตรและอาหาร
ตลาดการเงินตราระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการแขงขัน และปจจัยอธิบาย
อัตราแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจการเกษตรและอาหารของโลกและ
ของไทย ระบบเศรษฐกิจมหภาคแบบเปด ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบจําลองอุปสงค
มวลรวมและอุปทานมวลรวม และพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวของกับการบริโภคและการลงทุน
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Importance of macroeconomics and international finance to agri-food
sector. Foreign exchange market, exchange rate, competitiveness and factors
explaining exchange rates. Issues in macroeconomics, world and Thai’s economy
agri-food sector, open economy macroeconomics, growth theory, aggregate
demand and aggregate supply model. Macroeconomic foundation relating to
consumption and investment.
01123321

เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

(Econometrics for Applied Economics and Agribusiness)

3(3-0-6)

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123221
การประยุกตวิธีการทางสถิติและเศรษฐมิติกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรเกษตร การกะ
ประมาณสมการถดถอยเชิงเสนตรงกับแบบจําลองอุปสงค อุปทาน และฟงกชั่นการผลิตดวยวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด การใชตัวแปรหุนในการกะประมาณสมการถดถอย ปญหาและการแกปญหาโดยทั่วไป
ในการกะประมาณแบบจําลองเศรษฐมิติ การพยากรณโดยอาศัยขอมูลอนุกรมเวลา
Applications of statistics and econometrics methods to agricultural
economic models. Estimation of linear regression model of supply, demand and
production functions using ordinary least-squares method. Estimation with dummy
variables. Typical problems and remedies for estimating econometrics model. Time
series forecasting.
01123322 เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจฟารม

(Managerial Economics for Farm Business)

3(3-0-6)

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01101181 หรือ 01123101
ธุรกิจฟารม การจัดการ และการตัดสินใจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการธุรกิจฟารม
ข อ มู ล และแหล ง ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การวั ดผลการดํ า เนิ น งานของฟาร ม การวิ เ คราะห ผ ลการ
ดําเนินงานของธุรกิจฟารม การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีตอการดําเนินงานของธุรกิจฟารม การ
วางแผนรวมทั้งหมดของธุรกิจฟารม การจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอนในธุรกิจฟารม
Farm business, management and decision. Economics theory for farm
business management. Data and source of data for farm performance
measurement. Farm business performance analysis. Environmental analysis for
farm business performance. Farm business planning. Farm business risks and
uncertainly management.
01123331 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร

(Agri-Food Business Law and Regulation)

3(3-0-6)

กฎหมาย และกฎระเบียบทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและภาษี กฎหมายการจาง
งาน กฎหมายผูบริโภค กฎระเบียบในการดําเนินกิจการ และการเงิน กฎหมายสิ่งแวดลอมและความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม กฎหมายธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ กฎหมายทางการเกษตร กฎระเบี ย บทาง
สิ่งแวดลอมของภาคเกษตร กฎหมายอาหาร มาตรการและกฎระเบียบทางการคาสินคาเกษตรและ
อาหาร กฎหมายและกฎระเบียบในการทําธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ มีกรณีศึกษา
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Business regulation and legal. Administrative law and taxation. Employment
and consumer protection laws. Regulations of securities, corporate governance,
and financial markets. Environmental law and corporate social responsibilities.
International legal and global commerce. Agriculture law, food law and
environment regulation of agriculture. Agriculture and food trade measure and
regulation. Agriculture and food law and regulation for agribusiness firm. Case
study in agribusiness.
01123332

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารการปฏิบัติการทางดานธุรกิจเกษตร
และอาหาร
3(3-0-6)

(Data Analytics for Operations Management in Agri-food Business)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123221
บทบาทของการวิเคราะห ข อมู ล ทางธุ ร กิจสํา หรับ ธุร กิจเกษตร ความทา ทายใหมท างธุร กิจ
เกษตร การปรับกระบวนการคิดเกี่ยวกับการใชขอมูลเปนพื้นฐานการตัดสินใจ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟแวร ส มั ย ใหม และวิ ท ยาการข อ มู ล สารสนเทศในการจั ด การธุ ร กิ จ เกษตร การ
วิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล และกรอบการวิเคราะหขอมูลเชิงเทคนิค ระบบขอมูลขนาดใหญ
แบบจํ า ลองพยากรณ อุ ป สงค และการวิ เ คราะห ส ถานการณ ต ลาด การบริ ห ารคลั ง สิ น ค า การ
ออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ และระบบขอมูล การจัดการการผลิต หวงโซอุปทาน และโลจิ
สติกส การบริหารคุณภาพ และเทคนิคทางสถิติในธุรกิจเกษตร ระบบการผลิตแบบทันเวลา และแบบ
ลีนในธุรกิจเกษตร การกําหนดกําลังการผลิต ทําเลที่ตั้ง เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต กล
ยุทธสําหรับการบริหารปฏิบัติการและการจัดองคกรธุรกิจเกษตร กรณีศึกษาธุรกิจเกษตร และมี
การศึกษานอกสถานที่
Role of business data analysis for agribusiness. New challenges in
agribusiness. Revolutionizing the thinking process about information-based
decision making. Using of information technology, modern software and data
science in agribusiness management. Data analysis, data management and data
analytics framework. Big data analytics, demand forecasting model and market
situation analysis. Warehouse management, product and process design, data
management system. Production management, supply chain and logistics
management, quality management, statistical techniques in agribusiness. Just-in
time and Lean production systems in agribusiness. Capacity and location
determination, production planning and controlling techniques. Strategies for
operating management and organizing in agribusiness. Case studies and field
trips required.
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อาหาร

01123333

การวิเคราะหตลาดสําหรับการจัดการและการเปนผูประกอบการในธุรกิจเกษตรและ
3(3-0-6)

(Market Analytics For Agri-Food Business Management and Entrepreneur)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123212
ขอมูลในธุรกิจเกษตรและอาหาร การรวบรวม การเตรียม และการตรวจสอบขอมูล สถิติเชิง
พรรณนาเพื่อวิเคราะหตลาด สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหปจจัย และการจัดกลุมดวยเทคนิคสําหรับ
การตลาด
Data in agricultural and food business. Collecting, preparing and checking
data. Descriptive statistics for market analysis. Hypothesis and hypothesis testing
and correlation among variables. Consumer behavior analysis. Factor analysis and
cluster analysis for marketing.
01123334
อาหาร

การวิ เคราะหแ ผนธุร กิ จและการลงทุน สํา หรับ ผูป ระกอบการธุร กิจ เกษตรและ
3(3-0-6)

(Business Plan and Investment Analysis for Agri-Food Business Entrepreneur)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123213
การพัฒนาธุรกิจสําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตร กระบวนการและกลยุทธในการนําเสนอ
โครงการลงทุนและการเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เครื่องมือทางการเงินใน
การการประเมินคาการลงทุน การวางแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการลงทุน กระบวนการ
และกลยุทธการนําเสนอโครงการ
Business Concept development for agribusiness entrepreneur. Business plan
and investment project presentation strategy and process. Project feasibility study.
Financing tools for appraisal process. Investment project implementation planning
and management. Project pitching process and strategies.
01123341

การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)

(Strategic Management for Agri-Food Business Entrepreneur)
แนวคิดอยางเปนระบบของการจัดการเชิงกลยุทธในการวิเคราะหปญหา การวางแผน และการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางและความสําเร็จของธุรกิจและการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกษตรและอาหาร
Systematic approach of strategic management processes to problem analysis,
planning, and decision making for business direction and agri-food business
entrepreneur. Case studies analysis related to agri- food business.
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01123342

ธุรกิจเกษตรและอาหารระหวางประเทศ

3(3-0-6)

(International Agri-Food Business)
โลกาภิวัฒนกับธุรกิจเกษตรขามพรมแดน ประโยชนจากการคา ความไดเปรียบดานปจจัยการ
ผลิต ตนทุนการคา กฎระเบียบการคา การคาระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ การวิจัยและ
พัฒนา รูปแบบการทําธุรกิจเกษตรและอาหารระหวางประเทศ การทําใหเปนภายใน การแขงขันระหวาง
ประเทศ ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ น และการเมือง ภาษีระหวางประเทศ
Globalization and agribusiness across border. Gain from trade. Factor
advantage. Trade costs, International trade rules. Global marketing. research and
development. Multinational agri-food business formation. Internalization.
Competitive interactions. Foreign exchange risk. Political risk. International taxation.
01123351

ทฤษฎีและนโยบายการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ

3(3-0-6)

(International Agricultural Trade Theory and Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123222
ความสําคัญและบทบาทของการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ ผลิตภาพแรงงาน และหลัก
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีปจจัยการผลิตเฉพาะเจาะจง และการกระจายรายได ทรัพยากร
และการคา ทฤษฎีการคาระหวางประเทศทั่วไป การประหยัดตอขนาดจากภายนอก และการเลือกที่ตั้ง
ระหวางประเทศของหนวยผลิต บทบาทของบริษัทในระบบเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจสงออก การจาง
ผลิต และบรรษัทขามชาติ เครื่องมือของนโยบายการคา นโยบายการคาที่เปนภาษีและไมใชภาษี เขต
การคาพิเศษ เศรษฐกิจการเมืองกับนโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศใน
ประเทศกําลังพัฒนา ประเด็นความขัดแยงในนโยบายการคาระหวางประเทศ
Importance and role of international agricultural trade. Labor productivity
and comparative advantage. Specific factor model and income distribution.
Resources and trade. Standard trade model. External economies of scale and
international location of production firms. Role of firms in the global economy.
Export decisions, outsourcing and multinational enterprises. Instruments of trade
policy. Tariff and non-tariff policies. Preferential trade area. Political economy of
trade policy. Trade policy in developing countries. Controversies in trade policy.
01123352

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการวิเคราะหหวงโซคุณคาเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)

(Economics Industrial Organization and Agri-Food Value Chain
Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123223
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความแตกตางในตัว
สินคา คุณภาพ และผูบริโภค ขอมูลคุณภาพอาหารที่ไมเทาเทียม ฉลากอาหาร การกําหนดราคาเชิงกล
ยุ ท ธ ใ นห ว งโซ คุ ณ ค า ของอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร นวั ต กรรม ความร ว มมื อ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาหวง
โซคุณคาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย
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An introduction to agro-food value chain. Product differentiation, Quality, and
consumer. Asymmetric information on food quality. Food labelling. Strategic pricing in
agro-food value chain. Innovation. Coordination and industrial standard in agro-food value
chain. Food security. Case studies of agro-food value chain in Thailand.
01123353

การวิเคราะหขอมูลสําหรับนักเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Data Analytics for Agri-Food Economists)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123321
การนําเสนอขอมูลเชิงภาพ การเลาเรื่องผานขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การเรียนรูดวยเครื่องจักรสมอง
กล การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย การวิเคราะหขอมูลเชิงตรวจสอบ เทคนิคการคนหาการเกาะกลุม หรือการ
กระจุกตัวของขอมูล เทคนิคการลดขนาดของขอมูลที่มีขนาดใหญมาก เทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอย
เทคนิคการพยากรณดวยขอมูลอนุกรมเวลา การประยุกตเพื่อการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร
Data visualization. Storytelling with data. Big Data. Machine learning. Descriptive
analytics. Diagnostic analytics. Predictive analytics. Cluster analysis. Factor analysis.
Regression analysis and time-series forecasting. Applications in agricultural economics.
01123354

เศรษฐศาสตรการพัฒนาและนโยบายเกษตร

3(3-0-6)

(Development Economics and Agricultural Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123224
ความหมายและเปาหมายของการพัฒนา พัฒนาการและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา งทางเศรษฐกิ จ บทบาทของนโยบายตอการพั ฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิ จการเกษตร การวิเคราะห
ผลกระทบของนโยบาย นโยบายการเกษตร นโยบายอาหาร นโยบายนวัต กรรม นโยบายเศรษฐกิ จดิจิทัล
นโยบายพัฒนาทุนมนุษย บทเรียนจากประสบการณดานการพัฒนาทั้งในและตางประเทศ
Definitions and goals of development. Economic growth and development.
Economic transformation. Roles of policies on agribusiness and economic development.
Policy impact assessment. Agricultural policy. Food policy. Innovation policy. Digital
economy policy. Human capital policy. Lessons from development experiences in Thailand
and other countries.

01123355

เศรษฐศาสตรการบริโภคอาหาร

3(3-0-6)

(Economics of Food Consumption)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการบริโภคอาหาร ความพึงพอใจในความเสี่ยงตอการบริโภคอาหาร อุป
สงคของผูบ ริโภคที่มตี อคุณลักษณะของสินคาอาหาร ผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีตอ
สุขภาพ ผลกระทบของแนวคิดจริยธรรมและสิ่งแวดลอมตอการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารในและ
นอกบาน การสูญเสียอาหารและอาหารที่ถูกทิ้ง นโยบายอาหารในประเทศไทยและในตางประเทศ
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Economic theories of food consumption. Risk preferences on food consumption.
Demand for food attributes. Effects of food consumption on health. Effect of ethical
and environmental concepts on food consumption. Consumption of food away from
home and food at home. Food loss and food waste. Food policy in Thailand and
abroad.
01123361

การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร

(Risk Management in Agriculture)

3(3-0-6)

ความเสี่ยงและความไมแนนอนทางการเกษตร กระบวนการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจฟารม
การวัดทัศนคติตอความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจฟารม ทางเลือกในการจัดการกับ
ความเสี่ยง เครื่องมือในการจัดการกับความเสี่ยงทางการเกษตร กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงทาง
การเกษตร
Risk and uncertainty in agriculture. Strategic risk management process for
farm business. Risk preference determination. Risk identification and assessment for
farm business. risk management alternatives. Tools for risk management in
agricultural. Case studies on risk management in agriculture.
01123371

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(Natural Resource and Environmental Economics)

3(3-0-6)

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123222
การจําแนกประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธระหวางการเกษตร สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
และสวัสดิภาพของสังคม ปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในภาคเกษตร หลักเศรษฐศาสตรเพื่อ
การใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากร หลักเศรษฐศาสตรสําหรับการจัดการมลพิษ
Classification of natural resources. Relationships among agriculture,
environment, natural resources, and social welfare. Environmental and resource
problems in agricultural sector. Economic principles for natural resource use and
conservation. Economic principles for pollution management.
01123372

การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(3-0-6)

(Green Economy Management and Sustainable Development)

ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวคิดทุนธรรมชาติ การ
พัฒนาของแนวคิดเชิงสิ่งแวดลอมนิยม แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน บทบาทและความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับระบบเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร
โมเดลของปญหาและการจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การประเมินความยั่งยืน
การจัดการสิ่ง แวดล อ มภายใต ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศโลก ทั้ง ในดา นผลกระทบและแนว
ทางการปรับตัว นวัตกรรมใหมสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน คารบอนฟุตพ
ริ้นทและวอเทอรฟุตพริ้นทในภาคธุรกิจเกษตร กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในตางประเทศ
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Importance of green management and sustainable development. Natural
Capital concept. Revolution of environmentalism. Green economy concept. Bioeconomy and circular economy concept. Roles and relationship between
environment and economy. Models of problem and environmental management.
Sustainable development concept. Sustainability assessment. Green management
under climate change and climate variation. Innovation for green management and
sustainable development. Carbon footprint and water footprint in agribusiness. Case
studies of green management and sustainable development in foreign countries.
01123373

เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3(3-0-6)

(Economics of Climate Change)
สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็น เชิง เศรษฐศาสตรข อง
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรและธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ความเป น ธรรมในการรั บ มื อ และบรรเทาป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
Causes and impacts of climate change. Economic issues of climate change.
Climate change mitigation and adaptation in agricultural and business sector.
Climate change related policies. Fairness in response and climate change mitigation.
Climate change and sustainable development.
01123374

นโยบายเพือ่ การพัฒนาสีเขียว

3(3-0-6)

(Policy for Green Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01123222
ความสําคัญของนโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียว การกําหนดปญหาสิ่งแวดลอมและเปาหมาย
ของนโยบายสีเขียว ประเภทของเครื่องมือเชิงนโยบาย แนวทางการเลือกเครื่องมือเชิงนโยบาย นโยบาย
สําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ปจจัยเชิงสถาบัน กฎหมาย และขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอม ประเด็นดานนโยบายและแนวทางการแกไขปญหา กรณีศึกษา.
Importance of policy for green development. Defining environmental
problems and green policy goals. Classification of policy instruments. Selection of
policy instruments. Policies for management of natural resources and ecosystems.
Environmental institutions, laws and regulations. Policy issues and potential
solutions. Case Studies.
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01123375 การประเมินมูลคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสําหรับทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6)

Resources)

(Natural Resource and Environmental Valuation for Agricultural

มูลคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในภาคเกษตร ความสําคัญของมูลคาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หลักการและเทคนิคทางเศรษฐศาสตรวาดวยการประเมินมูลคาทางการเกษตร
Value of resource and environment in agricultural sector. Importance of
economic value of natural resource and environment. Economic principle and
techniques of economic valuation for agriculture.
01123381

เศรษฐศาสตรการจัดการมลพิษและของเสีย

3(3-0-6)

(Economics of Pollution and Waste Management)
นิยามและประเภทของมลพิษและของเสีย สาเหตุทางเศรษฐศาสตรของมลพิษและของเสีย
เหตุผลในการแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐ ระดับมลพิษที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนโยบายสําหรับ
การจัดการมลพิษและของเสีย ทฤษฎีการตอรองของโรนัลด โคส ภาษีมลพิษ มาตรการสั่งการและการ
ควบคุม มาตรฐานการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เครื่องมือทางการเงินสําหรับการจัดการมลพิษ
เครื่องมือการสะกิดเพื่อการจัดการมลพิษ กรณีศึกษาการจัดการมลพิษและของเสีย
Definitions and classifications of pollution and wastes. Economic causes of
pollution and wastes. Rationale for government intervention. Efficient level of
pollution. Policy instruments for pollution and wastes management. Coase Theorem.
Pollution tax. Command and control measure. Environmentally friendly production
standards. Financial tools for pollution management. Nudge for pollution
management. Case studies on pollution and waste management.
01123441

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Agri-Food Business Information Systems)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตรและอาหาร โครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยี ติ ด ต อ สื่ อ สารและโทรคมนาคม ระบบความปลอดภั ย และการชํ า ระเงิ น กลยุ ท ธ สํ า หรั บ
การตลาดสิ น ค า เกษตรออนไลน ระบบฐานข อ มู ล การประยุ ก ต ใ ช ง านเอ็ ก เซล และวิ ช วลเบสิ ก
แอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือสนับสนุนในการทําการตลาดสินคาเกษตรออนไลน และกรณีศึกษาสําหรับ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร
Fundamental of agri-food business information systems, infrastructure,
communication and telecommunication technology, security and payment systems,
e-marketing agri-food business strategy, database system, using Excel and visual
basic application as supporting tool for agri-food business. Case study for agri-food
business.
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01123461

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร

3(3-0-6)

(Operations Research for Agri-Food Economics)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การประยุกตแบบจําลองเชิงเสนตรงเพื่อการตัดสินใจ
เทคนิคการสรางแบบจําลองเชิงเสน การประยุกตแบบจําลองเชิงเสนในโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต
แบบจําลองอินทิเจอรโปรแกรมมิ่ง การประยุกตแบบจําลองการขนสง การประยุกตแบบจําลองโครงขาย
ทางการเกษตร การประยุกตแบบจําลองเชิงเสนตรงกับแบบจําลองหลายตัวแทน
Concepts of operations research. Applications of linear programming model
for decision making. Techniques of linear programming model development.
Applications of linear programming model in software packages. Applications of
integer programming model. Applications of transportation model. Applications of
agricultural network model. Applications of linear programming model in multi agent
system model.
01123481 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและนันทนาการ

3(3-0-6)

(Economics of Recreation and Tourism Management)
ความหมายและประเภทของการทองเที่ยวและนันทนาการ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางการ
ตลาดสํ า หรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วและนั น ทนาการ กรอบแนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตรสํา หรับ การจั ดการธุ รกิ จการท อ งเที่ยวและนัน ทนาการ ปญหาจากการทอ งเที่ย วและ
นันทนาการ แนวนโยบายสําหรับการแกปญหาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวและนันทนาการ
Definitions and classifications of recreation and tourism. Marketing
frameworks and tools for recreation and tourism management. Economic
frameworks and tools for recreation and tourism management. Problems from
recreation and tourism industry. Regulatory policy for the recreation and tourism
industry.
01123490

สหกิจศึกษา

6

(Cooperative Education)
การปฎิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.
01123494

ประเด็นรวมสมัยทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

(Contemporary Issues in Applied Economics and Agribusiness)
ประเด็นรวมสมัยทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Contemporary issues in applied economics and agribusiness at the
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.
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01123499

โครงงานทางเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

6

(Senior Project in Applied Economics and Agribusiness)
การประมวลองคความรูดานตาง ๆ ที่ไดศึกษามาเขาดวยกันอยางเปนระบบ ทั้งการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหปญหา การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล และ
องคความรูดานเศรษฐศาสตรและการจัดการที่ไดจากการศึกษาวิชาแกน รวมทั้งความรูเฉพาะดานที่
ศึกษาในวิชาเอกเลือกตาง ๆ เพื่อจัดทําโครงงานที่เกี่ยวของกับทางดานเศรษฐศาสตรหรือการบริหาร
จัดการธุรกิจเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม ที่นําไปใชงานจริงได โดยลักษณะโครงงานจะเปนโครงงานที่
สามารถปรับใชเพื่อตอบปญหาชุมชน สังคม หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
Synthesize knowledge and skills acquired from core and elective subjects,
especially analyzing and designing skills, in a systematic way. Develop the tools for
problem solving as well as database design and analysis skills. Apply theory on
economics and management to develop a practical project related to agri-food
business and environmental management. The project.
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เกณฑการคัดเลือกเขาสาขา
หลักสูต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุร กิจเกษตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตชั้นปที่ 2 เขาสาขา
ยอย จํานวน 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปนผูประกอบการ
2. สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร
3. สาขาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
วิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาในสาขายอยตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการคั ดเลื อก จะใช ผลการเรีย นเฉลี่ย ที่ไดจากผลการสอบเฉพาะรายวิชาเฉพาะบัง คับ
จํ า นวน 11 รายวิ ช า (36 หน ว ยกิ ต ) คื อ วิ ช า 01101181, 01101182, 01123121, 01123211,
01123212, 01123213, 01123221, 01123222, 01123223, 01123224 และวิชา 01130171 หารดวย
36 เปนเกณฑคัดเลือก นิสิตที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยสูงกวา จะมีโอกาสไดสาขาที่ตนเองเลือกมากกวานิสิต
ที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา และหากนิสิต ลงทะเบียนเรียนไมครบ 11 วิชา คณะกรรมการฯ จะใช 36
หารเชนกัน ดังตัวอยาง
ผลการสอบ นาย A

ผลการสอบ นาย B

เกรด

คะแนนทีไ่ ด

เกรด

คะแนนทีไ่ ด

วิชา

หนวยกิต

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
01123121 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต
01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องตน
01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
01123221 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร
01123222 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต
01123223 เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคา
เกษตร

3
3
4
3
3
3
4
4

B
C+
B+
A
A
B
C
C

9
7.5
14
12
12
9
8
8

W
B
C+
A
A
B
C+
I/N

0
9
10
12
12
9
10
0

3

C

6

A

12

3

C

6

F

0

C

6
97.5
2.71

B

9
83
2.31

01123224 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวาง
ประเทศ
01130171 การบัญชีการเงิน
รวม

3
36
คะแนนเฉลีย่

นาย A

นาย B
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หมายเหตุ รายวิชาเฉพาะบังคับ 11 รายวิชาที่นํามาเปนเกณฑในการคัดเลือกสาขา หากรายวิชาใดที่
นิสิตถอนโดย ติดสัญลักษณ W หรือสอบตก ไดระดับคะแนน F หรือ ไมลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ
หรือคะแนนไมสมบูรณ (I/N) ในการคํานวณ จะใหคาเปน 0 (ศูนย) เหมือนกันทั้ง 3 กรณี ยกเวนกรณี
ที่นิสิตถอนโดยติด W และไดทําการลงทะเบียนใหมแลวผานไดเกรดเปนทีเ่ รียบรอยแลว W นั้นจะไมถูก
นํามาคิดในคะแนนเฉลี่ยเพื่อเลือกสาขา ซึ่งหลักเกณฑนี้จะใชเฉพาะการคํานวณเพื่อคัดเลือกนิสิตเขา
สาขาเทานั้น ไมเกี่ยวของ กับการคํานวณเกรดเฉลี่ยของฝายสํานักบริหารการศึกษา
2. คณะกรรมการพิจารณารับนิสิตเขาสาขาโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในขอ 1 โดยนิสิตที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับการพิจารณากอน หลังจากนั้นจะเปนนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยในลําดับถัดไป
ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากสาขาที่นิสิตเลือกในลําดับที่ 1 กอน หากสาขาที่นิสิตเลือกในลําดับ
ที่ 1 เต็ม จะพิจารณาในลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
3. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาเฉพาะบังคับ 11 รายวิชา) เทากันและจํานวนนิสิตที่เลือก
สาขามากกวาจํานวนนิสิ ตที่ส าขาประกาศรับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาที่แตละสาขากําหนด ดังนี้
สาขา
1. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเปน
ผูประกอบการ

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่กําหนด
01123211 การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องตน
01123212 การตลาดสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
01123213 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
01130171 การบัญชีการเงิน

2. สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและอาหาร

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
01123222 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต
01123223 เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคาเกษตร
01123224 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวางประเทศ

3. สาขาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
01123222 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต
01123223 เศรษฐศาสตรการตลาดและการวิเคราะหราคาสินคาเกษตร
01123224 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกตและการเงินระหวางประเทศ

4. นิสิตทุกคนตองเลือกสาขายอย โดยเรียงลําดับตามความตองการที่ชอบจากมากไปหานอย
จํานวน 3 ลําดับ ใหครบ ทั้งนี้หากนิสิตไมเลือกสาขาในระยะเวลาที่กําหนด หรือเลือกไมครบตามสาขา
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเลือกสาขาใหนิสิตตามความเหมาะสม
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ผูบริหาร คณาจารย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร
ป จ จุ บั น ภาควิ ช าฯ มี ค ณาจารย แ ละเจ า หน า ที่
สนับสนุนรวมทั้งหมดจํานวน 70 คน แบงเปน อาจารย
ประจํ า 37 คน อาจารย พิ เ ศษ 20 คน และเจ า หน า ที่
สนับสนุนสายวิชาการ 13 คน สําหรับอาจารยประจํามี
คณาจารยที่ดํารงตําแหนงตามคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการดังนี้
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
36 คน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท
1 คน
(อยูในระหวางลาศึกษาตอ)
แบงตามตําแหนงทางวิชาการไดดังนี้
- รองศาสตราจารย
6 คน
- ผูชวยศาสตราจารย
20 คน
- อาจารย
11 คน

ผูบริหารภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก

ผศ.ดร.รวิสสาข สุชาโต

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ฝายบริหาร

ฝายวิชาการ
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ผศ.ดร.อุชุก ดวงบุตรศรี

อ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ฝายกิจการนิสิต

ฝายวิเทศสัมพันธและสารสนเทศ

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร

ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ฝายการเงิน

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวกชกร ธรรมโอรส
เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

37

อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร

รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย

รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

ผศ.ดร.รวิสสาข สุชาโต

ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก

ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู

ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

ดร.ม.ล.กุณฑลรัตน ทวีวงศ

ผศ.ดร.ชญาดา ภัทราคม

อ.ดร.โสภณ แยมกลิ่น
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อาจารยที่ปรึกษานิสิต
ประจําปการศึกษา 2564
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

อ.ดร.จุมทิพย เสนียร ัตนประยูร

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2066
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 148
E-mail: fecoknp@ku.ac.th

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2081
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 119
E-mail: jumtip.senee@gmail.com

อ.ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล

ผศ.ดร.ธนาภรณ อธิปญญากุล

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2068
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 137
E-mail: nithicha.t@ku.th

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2075
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 150
E-mail: thanaporn.at@ku.th

ผศ.ดร.นภสม สินเพิม่ สุขสกุล

อ.ดร.บวร ตันรัตนพงศ

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2076
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 151
E-mail: nopasom.s@ku.th

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2080
โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 118
E-mail: borworn.t@ku.th

อ.ดร.มนตชยั พินิจจิตรสมุทร

ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2022
โทร 0 2561 3467 ตอ 138
E-mail: montchai.p@ku.th

รหัสอาจารยที่ปรึกษา G 2072
โทร 0 2561 3467 ตอ 125
E-mail: saaanti77@yahoo.com
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อาจารยประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิเ์ กียรติ
(Assoc. Prof. Dr. Kanchana Sripruetkiat)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539
B.S. (Business Administration) Utah State University, U.S.A., 2541
M.B.A., M.S. (Business information systems) Utah State University, U.S.A., 2541
Ph.D. (Economics) Utah State University 2545
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการหวงโซอุปทานอาหาร
รหัส G2017 โทร 0 2561 3467 ตอ 121 E-mail: kanchana.sr@ku.th

รศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
(Assoc. Prof. Dr. Prapinwadee Sirisupluxna)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531
M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, USA, 2533
M.A. (Labor Economics), Northeastern University, USA, 2535
Ph.D. (Labor Economics), Northeastern University, USA, 2539
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรแรงงานการวิเคราะหเชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตรทฤษฎี
รหัส G 2063 โทร 0 2561 3467 ตอ 139 E-mail: fecopds@gmail.com

รศ.ดร.วลีรัตน สุพรรณชาติ
(Assoc. Prof. Dr. Waleerat Suphannachart)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
M.S. (Economics of Development(, Australian National University, Australia, 2543
Ph.D. (Economics), Australian National University, Australia, 2553
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรพัฒนา
รหัส G 2069 โทร 0 2561 3467 ตอ 140 E-mail: waleerat.s@ku.th
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
(Assoc. Prof. Dr. Suwanna Praneetvatakul)
วท.บ. (เกษตรศาสตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
M.Sc. (Agricultural Systems), Asian Institute of Technology, 2533
Ph.D. (Agricultural Economics) University of Hohenheim, Germany, 2539
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตร
สําหรับการเกษตรอยางยั่งยืน, การประเมินผลกระทบของงานวิจัย
รหัส G 2051 โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 145 E-mail: fecoswp@ku.th
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รศ.ดร.อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ
(Assoc. Prof. Dr. Itthipong Mahathanaseth)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546
Ph.D. (Economics), Cornell University USA, 2554
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: แบบจําลองคํานวณดุลยภาพทั่วไป, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
รหัส G 2018 โทร 0 2561 3467 ตอ 107 E-mail: itthipong.m@ku.th
รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ
(Assoc. Prof. Dr. Isriya Bunyasiri)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
น.บ., (นิติศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549
M.A. (Applied Economics), University of Michigan, USA., 2541
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, USA., 2545
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรพัฒนาและนโยบาย, การเงินระหวางประเทศ
รหัส G 2071 โทร 0 2561 3467 ตอ 114 E-mail: fecoiyb@ku.ac.th
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
(Assist. Prof. Dr. Kampanat Vijitsrikamol)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
M.S. (Applied Economics) University of Minnesota (Twin Cities), U.S.A., 2544
Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics), Justus-Liebig University of
Giessen, Germany, 2552
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตรทรัพยากร
น้ํา, เศรษฐศาสตรเกษตร, การประเมินผลประโยชนจากงานวิจัยดานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รหัส G 2011 โทร 0-2561-3467 ตอ 111 E-mail: kampanat.v@ku.th
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
(Assist. Prof. Dr. Kampanat Pensupar)
วท.บ. (ศึกษาศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology,
Thailand, 2546
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ: การวางแผน, การพัฒนาชนบท, ความยากจน, และเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ
รหัส G 2066 โทร 0-2561-3467 ตอ 148 E-mail: kampanat.p@ku.ac.th
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ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก
(Assist. Prof. Dr. Kulapa Kuldilok)
บธบ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D. (Agricultural Economics) Newcastle University, UK., 2552
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: Financial Investment Analysis, Fisheries and Aquaculture
Management, Agricultural Marketing, Farm Management
รหัส G 2070 โทร 0-2561-3467 ตอ 144 E-mail: kulapa.k@ku.th
ผศ.ดร.จักรกฤษณ พจนศิลป
(Assist. Prof. Dr. Chakrit Potchanasin)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: การตลาดสินคาเกษตร, การผลิตสินคาเกษตร, การประยุกต Multi-Agent
Systems ในทางเศรษฐศาสตรเกษตร
รหัส G2004 โทร 0 2561 3467 ตอ 135 E-mail: chakrit.p@ku.th
ผศ.ดร.ชญาดา ภัทราคม
(Assist. Prof. Dr. Chayada Bhadrakom)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร), มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร, 2551
Ph.D. (Food Economics and Marketing), University of Reading, Reading, UK, 2557
สาขาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรการเกษตรและอาหาร, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา
เกษตร, การวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการจัดการทางธุรกิจการเกษตร
รหัส G2073 โทร 0 2561 3467 ตอ 133 E-mail: chayada.b@ku.th
ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
(Assist. Prof. Dr. Nuttapon Photchanaprasert)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
ศม., (เศรษฐศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
M.A. (Economics), Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, 2550
Ph.D. (Economics) Hitotsubashi University Tokyo, Japan, 2554
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: การตลาดสินคาเกษตร, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ, การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ
รหัส G 2013 โทร 0 2561 3467 ตอ 126 E-mail: nuttapon.ph@ku.th
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ผศ.ดร.ธนาภรณ อธิปญญากุล
(Assist. Prof. Dr. Thanaporn Athipanyakul)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
Ph.D. Development and Agricultural Economics, Gottfried Wilhelm Leibniz University
of Hannover, Germany, 2551
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, เศรษฐศาสตรการพัฒนา, การ
ประเมินผลกระทบของโครงการ, เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร
รหัส G 2075 โทรศัพท 0 2561 3467 ตอ 150 E-mail: thanaporn.at@ku.th

ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม
(Assist. Prof. Dr. Nongnooch Poramacom)
วท.บ. (เกษตรศาสตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2534
M.A. (Public Policy & Administration), University of Wisconsin–Madison, U.S.A., 2534
Ph.D. (Ag. Econ.), Oklahoma State University, U.S.A., 2538
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: การคาระหวางประเทศธนกิจเกษตรการวิเคราะหโครงการ
รหัส G 2061 โทร 0 2561 3467 ตอ 110 E-mail: nongnooch.p@ku.th

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
(Assist. Prof. Dr. Nuchanata Mungkung)
สศ.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
Ph.D. (Agricultural Economic), University of the Hohenheim, Germany,
2544 สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟารม, เศรษฐศาสตรการผลิต
รหัส G 2050 โทร 0 2561 3467 ตอ 131 E-mail: feconnm@ku.ac.th
ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
(Assist. Prof. Dr. Nopasom Sinphurmsukskul)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543
M.Sc. (Food security and natural resource management in the Tropics and Subtropics)
Hohenheim University, 2545
Ph.D. (Economics) Hohenheim University, 2558
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ: เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
รหัส G 2076 โทร 0 2561 3467 ตอ 151 E-mail: nopasom.s@ku.th
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ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
(Assist. Prof. Dr. Penporn Janekarnkij)
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ประวัติความเปนมา

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

พ.ศ.2486

พ.ศ.2495
คณะสหกรณ ได เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น
“คณะสหกรณ แ ละเศรษฐศาสตร ” เพื่ อ ให
การศึกษาเปนไดกวางขวางและเปนทางเลือกให
นิสิตในการประกอบอาชีพมากขึ้น

พ.ศ.2509

ไ ดเ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป น ค ณ ะ
เศรษฐศาสตรและบริห ารธุร กิจเพื่อขยายงาน
การศึกษาใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

พ.ศ.2532
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ได
เปลี่ยนชื่อเปน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร เพื่อใหการเรียน การสอน และ
ก า ร วิ จั ย ข อ ง ภ า ค วิ ช า ฯ ส า ม า ร ถ
ครอบคลุ ม เนื่ อ หาทางวิ ช าการทั้ ง ในด า น
เศ รษ ฐ ศา ส ตร เกษ ตร และ ก าร จั ดส ร ร
ทรัพยากรมากขึ้น

เ ริ่ ม ก อ ตั้ ง แ ล ะ ส ถ า ป น า
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประกอบด ว ย 4
คณะ คือ คณะเกษตร คณะสหกรณ คณะวน
ศ า ส ต ร แ ล ะ ค ณ ะ ป ร ะ ม ง โ ด ย ภ า ค วิ ช า
เศรษฐศาสตรเกษตรมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง
ในคณะสหกรณ โดยมีคุณพระพิจารยพาณิชย
เป น คณบดี ค นแรก โดยคณะสหกรณ ตั้ ง อยู
บริเวณขางวัดพระเชตุพลวิมลคลาราม

พ.ศ.2499

คณะสหกรณและเศรษฐศาสตรได
ยายมารวมกับคณะอื่นๆที่บางเขนและเปลี่ยนชื่อ
ใหมเปน “คณะเศรษฐศาสตรและสหกรณ”

พ.ศ.2512
มี ก ารปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ทํ า ให แ ผนกวิ ช า
ต า งๆในคณะเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ กิ จ
เปลี่ยนฐานะเปนภาควิชา ซึ่งนับเปนการเริ่มตน
อย า งเป น ทางการของภาควิ ช าเศรษฐศาสตร
เกษตร พรอมทั้งไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
จากเดิมมีระยะเวลาการศึกษา 5 ป ใหมีระยะเวลา
การศึกษาเพียง 4 ป

พ.ศ.2535

ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ
บริหารธุรกิจไดแบงออกเปน 2 คณะ คือคณะ
เศรษฐศาสตร และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ โดย
ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร เ กษตรและทรั พ ยากร
เป น หนึ่ ง ในสามภาควิ ช าที่ สั ง กั ด ในคณะ
เศรษฐศาสตร ร ว มกั บ ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร
และวิชาวิชาสหกรณมาถึงปจจุบัน
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ปณิธาน
ภาควิ ช าฯ มุ ง หวั ง จะคงความเป น สถาบั น หลั ก
ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ท า ง ด า น
เศรษฐศาสตรเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมของประเทศไทย
และเอเชียอาคเนย โดยเฉพาะมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาเพื่อสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติมีผลงานเปนที่
ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิ
ปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และใหมีอํานาจ
ตอรองในประชาคมโลก
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พันธกิจ
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่
หลากหลาย สร า งคนที่ มี ป ญ ญารู เ หตุ รู ผ ล อยู ใ น
คุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมตลอดจนสราง
ผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลกโดย
มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอ
สัง คม เพื่อ ใหเ ปน กลไกสํา คัญ ในการนํา ประเทศไปสู
ความผาสุกและมั่นคง

เปาประสงค
ดานการผลิตบัณฑิต: บัณฑิตที่มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล มีความรูคูคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบ
ตอสังคม และสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
ด า นการวิ จั ย : นั ก วิ จั ย และผลงานวิ จั ย ที่ มี
คุ ณ ภาพระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สามารถชี้ นํ า แนว
ท า ง ก า ร แ ก ป ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม ด า น
เศรษฐศาสตรเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการบริการวิชาการ: งานบริการวิชาการ
ด า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ ก ษ ต ร ธุ ร กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ประโยชนและตอบสนองความตองการของสังคม
ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม:นิ สิ ต
คณาจารยและบุคลากร เปนคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม
และภูมิใจในความเปนไทย
ดานการบริหารและจัดการ: องคกรแหงการ
เรียนรู ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บุคลากรมีความ
สามัคคีและมีจิตสํานึกรวมกันในการปฏิบัติภารกิจของ
ภาควิชา
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ความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก
ภ า ค วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ทรั พ ยากร ได ใ ห ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง หน ว ยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อจัดทํางานวิจัย
ในด า นต า งๆ ซึ่ ง มี ผ ลต อ การพั ฒ นาประเทศ
เนื่ อ งจากภาควิ ช าฯ มี ค ณาจารย ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ เปนจํานวนมาก ไดแก สาขา
เศรษฐศาสตร เ กษตรและชนบท สาขาธุ ร กิ จ
การเกษตร สาขาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนี้ ภาควิ ชาฯ ยั ง มี ภ าระงานหลั ก
ดานตางๆ ไดแกการใหความรวมมือทางวิชาการกับ
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง หน ว ยงาน
ภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศ เพื่อจัดทํา
งานวิจัยในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาประเทศ
ทั้งยังไดจัดทําโครงการวิจัยแบบมีระบบและทันตอ
เหตุการณรวมถึงการเขารวมในโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ เพื่อเสริมการจัดการเรียนการสอนให
นิสิตไดมีความรูอยางลึกซึ้งและกวางขวางอันเปน
ประโยชน ต อ การนํ า ไปประกอบอาชี พ ต อ ไปใน
อนาคต

นอกจากนี้ ก ารให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก
สังคมในรูปโครงการฝกอบรมระยะสั้นแกหนวยงาน
ของรั ฐ และเอกชน อาทิ การร ว มดํ า เนิ น การ
โครงการการเสริมสรางศักยภาพการศึกษา การ
วิจั ย และการจั ดการด านการใช ที่ดินอย างยั่ งยื น
ภายใตการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศเดนมารก
ในการจั ดตั้งองค การเครื อขายมหาวิทยาลั ยไทย
ด านสิ่ งแวดล อม และการพั ฒนาการใช ที่ ดินและ
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น
(TUCED-SLUSE) ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
เกี่ ยวกั บการประเมิ นค าทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ พั ฒ นาเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความรูความสามารถแกบุคลากรในการประยุกต
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการประเมินคา
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม การจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
เพื่อเป นแนวทางในการกําหนดนโยบายเกี่ ยวกั บ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
เปนตน
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หลักสูตรทีเ่ ปดสอน

โดยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรดําเนินการ ดูแลรับผิดชอบในหลักสูตรตางๆ
เพื่อสนองตอบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร)
โครงการ – ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร)
โครงการ - นานาชาติ

ระดับปริญญาโท
• หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร)
โครงการ – ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
- ภาคภาษาอังกฤษ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ธุรกิจการเกษตร)
โครงการ – ภาคพิเศษ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากร)
โครงการ – ภาคปกติ
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เจาหนาที่สนับสนุน

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
เลขานุการภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นางสาวกชกร ธรรมโอรส
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการทั่วไปในสํานักงาน
โทร : 02-561-3467 ตอ 102
E-mail: kochakorn11@gmail.com

พี่ติ๊ก

งานดานการเรียนการสอน
และการสอบ

พี่เมย

พี่ตา
นางสาวลักษมณ ปตานนทชัย
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
ผูจัดการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ควบคุมดูเเลบริหารดานบริการวิชาการ
โทร: 02-561-3467 ตอ 155
E-mail: luksamon.p@ku.th

พี่ฝาย

นางสาวจารุวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
ดูแลใหคําปรึกษาวางแผนเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน
ตารางสอบ และคํารองเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตาง ๆ
โทร: 02-561-3467 ตอ 164
E-mail: mayjaruwan.chai@gmail.com

นางสาวศรสวรรค ศรีดี
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
ดูแลใหคําปรึกษาวางแผนเรื่องการลงทะเบียน ตารางเรียน
ตารางสอบ และคํารองเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตาง ๆ
โทร: 02-561-3467 ตอ 157
E-mail: sornsawan.sr@ku.th
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งานทะเบียน ทุนการศึกษา
และกิจกรรมนิสติ
นางสาวนิดา แสนเศษ
พี่ออฟ
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุมดูแลนิสิตสหกิจศึกษาและใหคําปรึกษาทุนการศึกษานิสิต
และกิจกรรมติดตามความกาวหนาทางการเงินและนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
โทร: 02-561-3467 ตอ 164 E-mail: nida997@gmail.com

นายณรงรัตน สุขอนันต
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนิสิตตาง ๆ
การอบรมเสริมหลักสูตรและคํารองทั่วไปตาง ๆ
โทร: 02-561-3467 ตอ 157 E-mail: narongrat.s@ku.th

พี่ปาลม

งานธุรการ
งานพัสดุและครุภณ
ั ฑ
นางสาวนุสรา รุงสวาง
พี่ออฟแอบ
ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานบริหาร
บริการงานธุรการและงานสารบรรณ
โทร: 02-561-3467 ตอ 101, 201 E-mail: nutsara.r@ku.th

นางสาวอรอนงค กอขอ
พี่ออน
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุมดูแลงานพัสดุ-ครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจาง
โทร: 02-561-3467 ตอ 103 E-mail: fecoonk@ku.ac.th
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งานบัญชีและการเงิน

พี่ปด

พี่อี่

นางสาวธนพร ขําเถือ่ น
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ควบคุมดูแลงานดานการเงินโครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
โทร : 02-561-3467 ตอ 156
E-mail: fecotok@ku.ac.th

นางสาวณัฏฐิยา วิเทศประเสริฐกุล
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ควบคุมดูแลงานดานการเงินโครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
โทร : 02-561-3467 ตอ 147
E-mail :fecosss@ku.ac.th

พี่ปู

พี่ออ

นางสาวสุนีย ภัทรประทีป
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ควบคุมดูแลงานดานบัญชีโครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
โทร : 02-561-3467 ตอ 149
E-mail: fecosunee@gmail.com

นางสาวอรวรรณ ฟองแกว
ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานบริหาร
ควบคุมดูแลงานดานการเงินภาควิชาฯ
โทร: 02-561-3467 ตอ 160
E-mail: fecoowf@ku.ac.th

งานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พี่แพน

นายชนะสิทธิ กิติพันธุพ
 งษ
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บริการงานโสตฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 02-561-3467 ตอ 163
E-mail: kensih01@gmail.com
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เรื่องทีน่ สิ ติ ควรทราบ
1. ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2559
เรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะกํ า หนดเวลาการลงทะเบี ย นเรี ย นผ า นสํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
(https://my.ku.th/) ซึ่งการลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิต
ต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม ต่ํ า กว า 9 หน ว ยกิ ต แต ไ ม เ กิ น 22 หน ว ยกิ ต ส ว นการศึ ก ษาภาคฤดู ร อ น
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 7 หนวยกิตและในกรณีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 จะตองพบ
อาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน เพื่อพิจารณาการลงทะเบียน และแจงใหสํานักทะเบียนปลด
ล็อคกอนการลงทะเบียน
กรณีนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาที่มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน
22 หนวยกิตหรือต่ํากวา 9 หนวยกิต เปนอํานาจของคณบดีในการอนุมัติ
นิสิตจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง หากนิสิตไมมีสิทธิ์
ในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอ
คาธรรมเนียมการศึกษานั้นๆ คืน
นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ (นิสิตสามารถลาพักการศึกษาได
แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา)
การลงทะเบียนเรียนแบงเปน 2 ประเภทไดแก
(1) การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เปนการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรและ
นําผลการเรียนมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2) การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู
โดยไมนบั หนวยกิต (ไมนําผลการเรียนมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม)
เรื่องเกี่ยวกับการ Add / Drop รายวิชา
การ Add / Drop ในปจจุบันสามารถดําเนินการผานระบบออนไลนโดยอางอิงปฏิทินจาก
(www.my.ku.th)ได
การ Drop
ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาภาคปกติจะไมบันทึกอักษร W
(withdrawn) แตการ Drop หลังจาก 30 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาภาคปกติจะบันทึกอักษร W
ในรายวิชานั้นๆ สวนการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมีการบันทึกอักษร W
นิสิตมีสิทธิ์ที่จะขอ Drop รายวิชาไดภายในกําหนดในปฏิทินการศึกษาของแตละปการศึกษา แต
จํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต หากมีความจําเปนตอง Drop ลาชาจากปฏิทิน
การศึกษา หรือเมื่อ Drop รายวิชาแลวจํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา 9 หนวยกิต จะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบไลของภาคการศึกษานั้นๆ
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ขั้นตอนการดําเนินการ Add / Drop
นิสิตเขียนใบคํารองทั่วไป + ใบ KU1 / KU3
นําสงใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม
นิสิตตอง
ดําเนินการเอง

นําสงใหอาจารยประจําวิชาลงนามในใบ KU1 / KU3
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาลงนามแลวใหนําใบคํารองทั่วไป และ
KU1 / KU3 มาสงที่ภาควิชาฯ เพื่อใหประธานโครงการฯและหัวหนาภาคลงนาม
(ใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 วันทําการ)
ภาควิชาฯ รับคํารองฯ จากนิสิตและสงใหประธานโครงการฯ และหัวหนาภาคฯ
ลงนาม เมื่อประธานโครงการฯ และหัวหนาภาคฯ ลงนามเสร็จแลว เจาหนาที่จะโทร
ตามใหนิสิตนําคํารองฯไปสงยังงานบริการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร เพื่อสงให
คณบดีลงนามตอไป

นิสิตตอง
ดําเนินการเอง

นิสิตรับคํารองฯ จากงานบริการการศึกษาคณะ และใหนําสงสํานักทะเบียนฯ เสร็จ
สิ้นขั้นตอนการดําเนินการ (โปรดสําเนากอนนําสงสํานักทะเบียน)

เรื่องเกี่ยวกับรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอนนิสิตจะตองสอบไดวิชาบังคับกอน
มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เปนโมฆะการผอนผันไมใหเปนโมฆะจะตองไดรับอนุมัติ
จากรองอธิการบดีฝายวิชาการกอนการลงทะเบียนเรียน และจะตองเปนนิสิตปสุดทายของหลักสูตรที่จะ
จบการศึกษาในปการศึกษานั้น
นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคยสอบตก (F) มาแลว โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ผลการเรียนของวิชาตอเนื่องจะไมเปนโมฆะไมวาผลการเรียน
ของวิชาบังคับกอน จะสอบไดหรือสอบตก (F) แตจะนําผลการเรียนของวิชาตอเนื่องและวิชาบังคับกอน
มาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับวิชาบังคับกอน หาก Drop รายวิชาบังคับกอน
จะตอง Drop รายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย หากไม Drop รายวิชาตอเนื่อง จะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ เวนแตไดรับการผอนผันจากคณบดี
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เรื่องเกี่ยวกับการสอบ
การสอบจะแบงเปน 3 ประเภทคือการสอบยอยการสอบกลางภาค และการสอบไล โดยการกําหนด
จํานวนครั้งและวิธีการสอบนั้นอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชา
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์เขา
สอบไลวิชานั้นๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้นๆ
ในกรณีที่นิสิตขาดสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปนจะตองยื่นขอสอบชดใชตออาจารย
ประจําวิชาภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันสอบวิชานั้น และใหสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันสอบ
ตามปกติของวิชานั้น หากพนกําหนดใหถือวาขาดสอบ
ในกรณีที่นิสิตทุจริตในการสอบ ใหถือวาสอบตก (F) ในวิชานั้นและถือวาผิดวินัยนิสิตจะตองไดรับ
การพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และอาจารยประจําวิชามีสิทธิที่จะไมอนุญาตใหนิสิตถอน
การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได
เรื่องเกี่ยวกับผลการเรียน
ผลการเรียนเปนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสามารถวัดไดจากการสอบ
ขอเขียนและ/หรือการปฏิบัติงาน และ/หรือผลงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา แลว
ประเมินเปนระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับคะแนน และแตมระดับคะแนน
ระดับคะแนน เทียบเปนแตมระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน A
แตมระดับคะแนน
4.0
=
ดีเยี่ยม (excellent)
ระดับคะแนน B+ แตมระดับคะแนน
3.5 =
ดีมาก (very good)
ระดับคะแนน B
แตมระดับคะแนน
3.0
=
ดี (good)
ระดับคะแนน C+ แตมระดับคะแนน
2.5
=
คอนขางดี (above average)
ระดับคะแนน C
แตมระดับคะแนน
2.0
=
พอใช (average)
ระดับคะแนน D+ แตมระดับคะแนน
1.5 =
ออน (below average)
ระดับคะแนน D
แตมระดับคะแนน
1.0
=
ออนมาก (poor)
ระดับคะแนน F
แตมระดับคะแนน
0
=
ตก (fail)
ระดับคะแนน I ใชเฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางสวนในวิชานั้นยังไมสมบูรณซึ่งตองดําเนินการแกไข
ระดับคะแนน I ใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไมปฏิบัติตามนี้ ใหถือวานิสิตผูนั้นสอบตก
(F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ การผอนผันจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาและอนุมัติโดย
คณบดีของคณะที่เปดสอนรายวิชานั้น
เรื่องเกี่ยวกับการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ใหคิดจากแตมระดับคะแนนทุกรายวิชา
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบไดและรายวิชาที่สอบตก (F) โดยใหคิดปละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุด
การศึกษาภาคตนและภาคปลาย สวนผลการศึกษาในภาคฤดูรอนใหนําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคตน
ถัดไปเวนแตกรณีผูจบการศึกษาในภาคฤดูรอน

60

เรื่องเกี่ยวกับการยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
นิสิตจะขอยายคณะไดตอเมื่อไดเรียนครบตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลวไมต่ํากวาสองภาค
การศึกษาปกติและไดรับ อนุมัติจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดเดิม และ
คณะกรรมการประจําคณะที่นิสิตขอยายเขา
นิสิตจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกภายในคณะเดียวกันได โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาฯ
ที่นิสิตสังกัดเดิมและหัวหนาภาควิชาฯ ที่นิสิตจะยายเขาสังกัด และคณะกรรมการประจําคณะนั้น ซึ่งนิสิต
จะตองมีเวลาศึกษาอยูในภาควิชาที่นิสิตยายเขาไมต่ํากวาสองภาคการศึกษาปกติกอนจบการศึกษา จึงจะ
มีสิทธิ์รับปริญญาหรืออนุปริญญา
ในกรณีของนิสิตโครงการภาคพิเศษ จะยายไดเฉพาะในโครงการพิเศษเทานั้น
เรื่องเกี่ยวกับการลา
นิสิตที่มีเหตุจําเปนสามารถลาปวย ลากิจ ไดไมเกิน 15 วัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่
ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจากระยะเวลาที่กลาวมานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและ
อนุมัติจากคณบดีซึ่งนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว มีสิทธิ์ไดรับผอนผันดานการสอบ การนับเวลาเรียน
และสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอบ
เรื่องเกี่ยวกับการลาพักการศึกษา
นิสิตสามารถยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ ตามกรณีดังตอไปนี้
(1) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถศึกษาตอไปใหไดผลดีไดเมื่อมีเหตุผล
อันควรนอกเหนือจากที่กลาวขางตนใหเปนอํานาจของคณบดี
การลาพักการศึกษากระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถาจําเปนตองลาพัก
การศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหมการลาพักการศึกษาทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
หมายเหตุ นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต
เรื่องเกี่ยวกับการลาออก
การลาออกจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และอนุมัติโดยคณบดี
เรื่องเกี่ยวกับการสิ้นสุดสถานภาพนิสิต
สภาพภาพนิสิตจะสิ้นสุดลงดวยกรณีดังตอไปนี้
(1) ถึงแกกรรม
(2) ลาออก
(3) เปน นิสิ ตนัก ศึ กษาของสถาบั นอุ ดมศึกษาของรัฐแหง อื่น ดวยเวน แตส ถานศึกษานั้นเปน
มหาวิทยาลัยเปด
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(4) ไดรับอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว เวนแตจะ
ไดรับ อนุมัติจากอธิการบดีใหเขาศึกษาตอ
(5) ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นตามปฏิทินการศึกษา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดี
ของคณะที่นิสิตสังกัด
(6) ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห นับแตวัน
เปดภาคเรียน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด
(7) พักการศึกษาโดยไมไดรับอนุญาต
(8) ดํารงสถานภาพนิสิต ครบกําหนดสองเทาของจํานวนปการศึกษาทั้ง หมดที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
(9) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ํากวา 1.50 ยกเวนนิสิตใหมที่เขาศึกษา
เปนภาคแรก
(10) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ํากวา 1.75 เปนเวลาสองภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม
(11) ถูกลงโทษทางวินัยใหไลออกหรือใหออก
(12) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท
เรื่องเกี่ยวกับการขอรับและอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
นิ สิ ต ที่ จ ะมี สิ ท ธิ์ ข อรั บ ปริ ญ ญาต อ งศึ ก ษารายวิ ช าต า งๆ ครบถ ว นตามความต อ งการแห ง
หลักสูตรและขอกําหนดของภาควิชาและคณะโดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต
2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป
นิสิตที่เรียนครบตามหลักสูตร และปฏิบัติครบตามขอกําหนดและระเบียบแตไดแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหนิสติ ตองผานการทดสอบเพื่อวัดความรูดา น
ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) กอนจบการศึกษา โดยกําหนดใหนิสติ ตองเขารับการทดสอบ
ในชวงที่เรียนจบการศึกษาในชั้นปที่ 3
นิสิตที่จะไดรับเกียรตินิยมสวนใหญจะมีผลการเรียนที่ดีตั้งแตภาคการศึกษาแรก จนกระทั่งจบการศึกษา
ซึ่งเกณฑการพิจารณานิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ไมเคยสอบตก (F) ในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
(2) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(3) ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต(Audit)
มากอน
(4) เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปที่ระบุไวในหลักสูตรเทานั้นสวนนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
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(5) นิ สิ ต ที่ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม มี สิ ท ธิ์ ป ระดั บ เครื่ อ งหมายเกี ย รติ นิ ย มเพื่ อ เข า รั บ
พระราชทานปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) 3.50 ขึ้นไป
เกียรตินิยมอันดับสอง ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (Cumulative GPA) 3.25 ขึ้นไป

2.

ทุนการศึกษา

หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร ป ระยุ ก ต แ ละธุ ร กิ จ เกษตร มี
ทุนการศึกษาใหกับนิสิตเปนประจําทุกป โดยมีทั้งทุนพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิต ที่มีความสามารถทาง
วิชาการเพื่อใหสามารถแสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มที่ และทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ขาดแคลน
ทุน ทรัพยแตเรีย นดี เพื่ อ เป ดโอกาสให นิ สิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพยไดตั้ง ใจเลา เรีย นอยางเต็ม ที่ และ
สามารถแบงเบาภาระของผูปกครอง
โดยทุนการศึกษาเฉพาะนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร มีดังนี้
ประเภททุน

เงื่อนไขการใหทนุ การศึกษา

จํานวน

ทุนพัฒนาวิชาการสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี

นิสิตชั้นปที่ 1 – 4 ที่กําลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาฯ
เงื่อนไขการใหทุนพัฒนาวิชาการ
(1) คาใชจายในการไปนําเสนอผลงานของนิสิตไมเกิน 10,000
บาท (ตามจายจริง)
(2) คาใชจายในการเตรียมการจํานวน 4,000 บาท/ชิ้นงาน

2 ทุน

ทุนการศึกษาเพื่อ
ชวยเหลือนิสิตขาดแคลน
ทุนทรัพย

นิสิตปริญญาตรีทุกชั้นป (รับสมัครภาคปลาย)
คุณสมบัติ
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
(2) นิสิตขอรับทุนตองเปนนิสิตปจจุบันของภาควิชาฯ ที่มีความ
ประพฤติดี
(3) นิสิตผูสมัครขอรับทุนตองเปนผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย
(4) นิสิตผูผานการคัดเลือกตองชวยเหลือกิจการงานของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รวมจํานวนชั่วโมงไมเกิน 120 ชั่วโมง
ทุนละ 15,000 บาท

8 ทุน
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ประเภททุน

เงื่อนไขการใหทนุ การศึกษา

จํานวน

ทุนคุณวิชัย เตชะวัฒนา
นันท เปนทุนการศึกษา
เพื่อชวยเหลือนิสิตขาด
แคลนทุนทรัพย

นิสิตปริญญาตรีทกุ ชั้นป (รับสมัครภาคตน)
คุณสมบัติ
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
(2) นิสิตขอรับทุนตองเปนนิสิตปจจุบันของภาควิชาฯ ที่มี
ความประพฤติดี
(3) นิสิตผูสมัครขอรับทุนตองเปนผูท ี่ขาดแคลนทุนทรัพย
(4) นิสิตผูผ า นการคัดเลือกตองชวยเหลือกิจการงานของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รวมจํานวนชั่วโมงไมเกิน 120 ชั่วโมง
ทุนละ 10,000 บาท

4 ทุน

3.

สวัสดิภาพสําหรับนิสติ

เมื่อกลาวถึงกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสวัสดิภาพที่นิสติ ทุกคนจะ
ไดรับในกรณีที่เกิดอุบตั เิ หตุหรือปญหาสุขภาพ (ตามเงื่อนไขบางกรณี)
รายการ
การเสียชีวิต

อัตราเงินชวยเหลือ
100,000 บาท

คารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเปนคนไขใน
ใหตามที่จายจริงแตไมเกิน

8,000 บาท

คารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเปนคนไขนอก
ใหตามที่จายจริงแตไมเกิน

1,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม หนวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต งานบริการและสวัสดิการ ชั้น 4 อาคารระพีสาคริก

4.

การสงเสริมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร

นอกจากดานการเรียนแลว นิสิตตองกระตือรือรนในการทํากิจกรรมควบคูไปดวย ตัวอยางเชน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การออกคายอาสา และเสวนาเชิงวิชาการ เปนตน เพื่อสงเสริมใหนิสิตได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง
1) โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2564 ที่นิสิตตองเขารวม
จํานวนไมนอยกวา 8 กิจกรรม ครบทุกประเภทกิจกรรม และจํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 50 หนวย
ชั่วโมง
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1.1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย นิสิตตองเขารวมไมนอยกวา 3 กิจกรรม ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.**

กิจกรรม
กาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน
ปฐมนิเทศคณะ
รองเพลงมหาวิทยาลัย
รองเพลงคณะ
ไหวครูมหาวิทยาลัย
ไหวครูคณะ/ภาควิชา
วันพัฒนามหาวิทยาลัย
รับนองใหมมหาวิทยาลัย
รับนองใหมคณะ
เขาแถวสงบัณฑิต งานพิธพ
ี ระราชทานปริญญา
บัตร (ควรเขารวม
11.** เขาแถวรับและสงเสด็จพระราชดําเนิน งาน
พระราชทานปริญญาบัตร (ควรเขารวม
12. วางพวงมาลาวันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

ชม. ที่ไดรบั
10
ตามจริง
8
8
3
3
3
6
10
2

13.** วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด (ควรเขารวม
14.
15.

สมัครเขารวมกิจกรรมไดที่
นิสิตทุกคนตองเขารวม
คณะเศรษฐศาสตร
อบก-สโมสรนิสิตคณะ
อบก-สโมสรนิสิตคณะ
อบก-สโมสรนิสิตคณะ
คณะ/ภาควิชา
สโมสรนิสิตคณะ
อบก-สโมสรนิสิตคณะ
สโมสรนิสิตคณะ
สโมสรนิสิตคณะ

4

สโมสรนิสิตคณะ

5

กองกิจการนิสิต

4

สโมสรนิสิตคณะ

1
2

อบก-สโมสรนิสิตคณะ
สโมสรนิสิตคณะ

16.

เลือกตั้ง อบก.และ สส.
วางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2
กุมภาพันธ
ปจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย (ชั้นปสุดทาย)

3

กองกิจการนิสิต

17.

ปจฉิมนิเทศคณะ (ชั้นปสุดทาย)

3

คณะเศรษฐศาสตร

18.
19.
20.

เทิดพระเกียรติพระราชวงศ
วันสถาปนาคณะ
กิจกรรมทีค่ ณะ/ภาควิชา กําหนดใหนิสิตเขารวม

ตามจริง
ตามจริง
ตามจริง

กองกิจการนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

21.

กิจกรรมที่วิทยาเขตกําหนดใหนิสิตเขารวม

ตามจริง

วิทยาเขต

**แนะนําวาควรเขารวมทุกคน
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1.2) กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ นิสิตตองเขารวมทุกดาน ไมนอยกวา 4 กิจกรรม ดังนี้
ลําดับที่
กิจกรรม
คําอธิบาย/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ/สถานทีต่ ิดตอ
1 ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- การอบรมจิตใจ การนั่งสมาธิ การฟงเทศน
1 กิจกรรม ไดแก
ฟงธรรม การอุปสมบททีจ่ ัดเปนโครงการ
ทําบุญตักบาตร การจัด โครงการจัดอบรม
- กิจกรรมทางศาสนา
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ การ ฝกงานที่
- กิจกรรมเสริมสรางหลักคิดเชิง
ไมเกี่ยวกับการเรียน
คุณธรรม
- กองกิจการนิสิต ชมรมทางศาสนาตางๆ วัด
- กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคานิยมที่ดี
ตางๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ
- วินัยในตนเอง
http://nisit.kasetsart.org ,
- การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th
- กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือเว็บไซดภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จัด
- เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ
โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมดังกลาว
2

ดานพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู 1
กิจกรรม ไดแก
- ทักษะภาษาตางประเทศ
- ทักษะไอที
- ความคิดเชิงวิเคราะห
- ความคิดสรางสรรค
- ความคิดนวัตกรรม
- การคิดวิจารณญาณ
- กิจกรรมประกวดทางการคิด
- สมรรถนะการเรียนรู
- ทักษะการนําเสนอ
- สมาธิเพื่อการเรียนรู
- การสรางแรงบันดาลใจ
- การพัฒนาทักษะทางอาชีพ
- การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
- ฯลฯ

-

-

การเขารวมอบรมภาษาตางประเทศ
การเขารวมอบรมความรูทางดานไอที
การคิดและการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
การแขงขันทางความคิด การประกวด
นวัตกรรมตางๆ การเขาอบรมการสัมมนา
การอภิปรายทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ
การฝกงานที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน
กองกิจการนิสิต สํานักหอสมุด สํานัก
บริการคอมพิวเตอร สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม คณะ มนุษยศาสตร ภาครัฐและ
เอกชนที่จัดอบรม ภาษาตางประเทศหรือไอที
http://nisit.kasetsart.org ,
http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th
หรือเว็บไซด ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด
โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกลาว
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ลําดับที่
กิจกรรม
คําอธิบาย/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ/สถานทีต่ ิดตอ
3 ดา นพัฒนาทั ก ษะเสริม สร างความสั มพัน ธ - กิจกรรมออกคายบําเพ็ญประโยชนและการ
ระหว า งบุ ค คลและการสื่ อ สาร 1 กิ จ กรรม
แสดง ศิลปวัฒนธรรมเปนหมูคณะ ประชุม
ไดแก
เตรียมการและสรุป โครงการกิจกรรมนิสติ
- พัฒนาบุคลิกภาพ
การอบรมบุคลิกภาพ การทํางาน เปนทีม
เปนพิธีกร การเขารวมกิจกรรมเรียนรูเรื่อง
- การทํางานเปนทีม
สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่พลเมือง การเขา
- ทักษะมนุษยสัมพันธ
รวมเสวนาเกีย่ วกับ ระบบประชาธิปไตย การ
- การเสริมสรางทัศนคติประชาธิปไตย
ฝกงานที่ไมเกีย่ วกับการเรียน
- ทักษะการอยูรวมกับผูอื่น
- กาลเทศะ/มารยาทสังคม
- กองกิจการนิสติ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ภาครัฐฝกอบรม ภาครัฐ และเอกชนที่จัด
- ทักษะภาวะผูนํา
- การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า ง
อบรม http://nisit.kasetsart.org ,
นิสิต
http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th
- ทักษะการพูดและการนําเสนอ
หรือเว็บไซด ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด
- ฯลฯ
โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกลาว
4

ดานพัฒนาสุขภาพ 1 กิจกรรม ไดแก
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
ฯลฯ

-

-

ชมรมกีฬา นักกีฬา การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ นันทนาการ การฝกงานที่ไม
เกี่ยวกับการเรียน
สํานักการกีฬา ชมรมกีฬา เขารวมโครงการ
เดินวิ่งการ กุศลตางๆ
http://nisit.kasetsart.org ,
http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th
หรือเว็บไซด ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัด
โครงการที่มีลักษณะ กิจกรรมดังกลาว

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 1 โครงการ สามารถเทียบคาประสบการณไดหลายดาน ซึ่งผู
จัดตองชี้แจงวัตถุประสงคใหชัดเจน
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1.3) กิจกรรมเพื่อสังคม นิสิตตองเขารวมไมนอยกวา 1 กิจกรรม ดังนี้
ลําดับที่
กิจกรรม
คําอธิบาย/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ/สถานทีต่ ิดตอ
1
กิจกรรมเพื่อสังคม 1 กิจกรรม ไดแก
- การเปนอาสาสมัครชวยเหลือสังคม
- กิจกรรมจิตอาสา
โครงการจิตอาสา หรือจิตสาธารณะตางๆ
การบริจาคโลหิต การเขารวม บําเพ็ญ
- กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิ จ กรรมเพื่ อ คนด อ ยโอกาสทาง
ประโยชนเพื่อสังคม คนดอยโอกาส การทํา
ความดีตางๆ ชวยงานมหาวิทยาลั
สังคม
- สภากาชาดไทย บานพักคนชรา บานเด็ก
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
- กิจกรรมคายอาสา
พิการทาง สมองและปญญา บานเด็กพิการ
ตาบอด มูลนิธิตางๆ ที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
- กิจกรรมความดีเพื่อสังคม
- ฯลฯ
สวนรวม หนวยงานภาครัฐหรือ เอกชน
ตางๆ ที่ดําเนินการเพื่อสวนรวม
http://nisit.kasetsart.org ,
http://sa.ku.ac.th , www.ku.ac.th
หรือเว็บไซดภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จัด
โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมดังกลาว
สรุปเกณฑการเทียบคาประสบการณกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไดรับการเทียบคาและเทียบโอน
ประสบการณดาน
นายก อบก.
-คุณธรรมจริยธรรม 2 กิจกรรม
ประธานสภาผูแทนนิสิต
-ทักษะการคิดและการเรียนรู 2 กิจกรรม
นายกสโมสรนิสิต
-ทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
มีระยะเวลาปฏิบัตงิ าน 1 ป บุคคลและการสื่อสาร 2 กิจกรรม
-สุขภาพ 2 กิจกรรม
-คณะทํางาน 1 โครงการ
คณะกรรมการบริหาร
-คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม
ในองคกรนิสิต ประธาน
-ทักษะการคิดและการเรียนรู 1 กิจกรรม
ชมรม ประธานชุมนุม นิสิต -ทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
มีระยะเวลาปฏิบัตงิ าน 1 ป บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม
-สุขภาพ 1 กิจกรรม
-คณะทํางาน 1 โครงการ
ดํารงตําแหนง

จํานวนหนวย
นําหลักฐาน
ชั่วโมงทีไ่ ด
12
คําสั่ง / ประกาศ
12
12
6
6
6

คําสั่ง / ประกาศ

6
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ดํารงตําแหนง
นิสิตที่ดาํ เนินกิจกรรม
ในฐานะผูแทน
มหาวิทยาลัย

ไดรับการเทียบคาและเทียบโอน
จํานวนหนวย
ประสบการณดาน
ชัว่ โมงทีไ่ ด
เทียบโอนได 1 กิจกรรม โดยพิจารณาจาก
6
กิจกรรมที่เขารวม

นําหลักฐาน
หนังสือรับรอง

นิสิตที่มีความประพฤติ -คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม
ดีเดน
-ทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม

12

นิสิตที่มีผลงานความคิด -คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม
สรางสรรคและ
-ทักษะการคิดและการเรียนรู 1 กิจกรรม
นวัตกรรมดีเดน
-คณะทํางาน 1 โครงการ

12
12

คําสั่ง / ประกาศ

นิสิตที่มีผลงานกิจกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 1 กิจกรรม
นอกหลักสูตรดีเดน
-ทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม
-คณะทํางาน 1 โครงการ

12
12

คําสั่ง / ประกาศ

นิสิตที่มีผลงานกีฬา
ดีเดน

12
12

คําสั่ง / ประกาศ

-สุขภาพ 1 กิจกรรม
-ทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร 1 กิจกรรม
-คณะทํางาน 1 โครงการ

คําสั่ง / ประกาศ

12

หนวยงานเทียบคาและเทียบโอนประสบการณกิจกรรมเสริมหลักสูตร
* ในกรณีที่นิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใหติดตอขอ
เทียบคาประสบการณไดที่หนวยงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก
การจัดเก็บหลักฐาน เพื่อบันทึกหนวยชั่วโมงกิจกรรม
ทุกครั้งที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอใหนิสิตดําเนินการดังนี้
1. ตองสแกนบัตรประจําตัวนิสิต หรือกรอกรหัสประจําตัวนิสิตทุกครั้งที่เขารวมโครงการ
2. เมื่อจบโครงการ ผูเขารวมโครงการตองเก็บ “บัตรผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร”
ไว เปนหลักฐาน
3. กิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย - ตองมีหนังสือรับรองพรอมถายเอกสาร
จํานวน 1 ชุด พรอมแนบกําหนดการจากหนวยงานนั้นๆ เพื่อนนํามาเทียบคาหนวยชั่วโมง
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2) การสงเสริมกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
นอกจากดานการเรียน และกิจกรรมที่ทํารวมกับทางมหาวิทยาลัยแลว ปจจุบันการอบรมความรู
เพื่อเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ก็สําคัญ สําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เชน การอบรมภาษาตางประเทศ
อบรมเครื่องมือทางสถิติ SPSS STATA Eview INFOGRAPHIC EXCEL IC PLAIN POWER BI เปน
ตน โดยนิสติ ชั้นปที่ 1 ทุกคน ตองผานการเขารวมอบรม โปรแกรม Excel และอบรมอื่นๆที่ทางหลักสูตร
จัดให อีก 2 โปรแกรม กอนจบการศึกษา

5.

การติดตามผลการเรียนนิสติ และชองทางการเผยแพรขา วสารทีเ่ กีย่ วของกับสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร มีระบบการ
ติดตามผลการเรียนนิสติ อยางใกลชิดเปนรายบุคคล และติดตามทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนใน
การวางแผนการเรียนและอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษานิสิตที่ประสบปญหาดานการเรียน
ตัวอยางในตาราง

มีการจัดกิจกรรมติดตามความกาวหนาของการเรียนตามหลักสูตร ของนิสิตในทีป่ รึกษาซึ่งเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการศึกษาของนิสิตแตละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป เปดโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษา
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ถึงแมวาทางหลักสูตรจะมีระบบการติดตามผลการเรียนที่คอนขางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็
ตามหลักสูตรก็ตอ งขอความรวมมือผูปกครองทุกทานในการติดตามผลการเรียนของนิสิตไปพรอมๆ กัน
ดวย ซึ่งทานสามารถเขาระบบการติดตามผลการเรียนออนไลนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอีก
ชองทางหนึ่ง

https://www.advisor.ku.ac.th/
เว็บไซตสําหรับผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษาในการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต
หากทานผูปกครองมีคาํ ถามหรือขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามผลการเรียนของนิสิตไดที่
โทรศัพท 02-942-8649-51, 02-561-3467 , 086-615-8547
E-mail : appliedeconku@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/AgriEconKU
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เว็บไซดภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร http://are.eco.ku.ac.th

ทั้งนี้ในปจจุบันนี้การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารตางๆของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกาตรและ
ทรัพยากร จะผานสื่อสังคมออนไลน https://www.facebook.com/AgriEconKU

อีกทั้งมีชองทางที่ใชประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวกับนิสิตของสาขาวิชาโดยตรง ทางกลุมไลน
Open chat ชื่อกลุม “AEA ป 1”
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ทําเนียบรุน นิสติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร ปการศึกษา 2564
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร (ภาคปกติ) จํานวน 161 คน
รหัสนิสิต: 6410700041
ชื่อ-นามสกุล: นายกองภพ ภูระหงษ
ชื่อเลน: ภูมิ
E-mail :
phumrck@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700059
ชื่อ : น.ส.กัญญารัตน หลุงมา
ชื่อเลน : บีม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410700067
ชื่อ : นายจิรภัทร สุขอาษา
ชื่อเลน : คิน
E-mail :
kinjiraphat123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700075
ชื่อ : น.ส.ชญาดา ชาวสวน
ชื่อเลน : โบตั๋น
E-mail :
chayada03645@pccst.ac.th

รหัสนิสิต: 6410700083
ชื่อ : นายธรากร ใจปลื้ม
ชื่อเลน : โอ็ต
E-mail :
thanakornaod01@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700091
ชื่อ : น.ส.บัณฑิตา พุฒแกว
ชื่อเลน : แอม
E-mail :
bunthita.ph@ku.th

รหัสนิสิต: 6410700105
ชื่อ : น.ส.ปาณิศา จิตนุพงค
ชื่อเลน : น้ําหวาน
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410700113
ชื่อ : น.ส.ปุญญิศา ศรีวิเศษ
ชื่อเลน : เอม
E-mail :

panisanamwan.1214@gmail.com

punyisra.aimaim@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700121
ชื่อ : น.ส.สิริยาภรณ โมธรรม
ชื่อเลน : อันดา
E-mail :
unda7326@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700377
ชื่อ : น.ส.กัลยา ออนสี
ชื่อเลน : กานต
E-mail :
okanraya@gmail.com

lungmakanyarat20@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410700385
ชื่อ : น.ส.กาญจนอนงค ดําสมอ
ชื่อเลน : กาญจน
E-mail :
kan100545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700393
ชื่อ : นายกานต เกตุสุข
ชื่อเลน : เซม
E-mail :
kantketsuk@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700407
ชื่อ : น.ส.เกศิณี ปลิดดอก
ชื่อเลน : แตม
E-mail :
kasinee3597@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700415
ชื่อ : น.ส.จิณฬตา แซเตียว
ชื่อเลน : ฟรอน
E-mail :
frontfy14@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700423
ชื่อ : น.ส.จิรัชญา จันทรา
ชื่อเลน : แทค
E-mail :
takchantra@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700431
ชื่อ : น.ส.ชนาพร นากเกิด
ชื่อเลน : ฟองดาว
E-mail :
chanapornfd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700440
ชื่อ : น.ส.ชมพนุช ยิ้มนิยม
ชื่อเลน : ตูน
E-mail :
Toon.yimmmm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700458
ชื่อ : นายชัยสิทธิ์ เพชรยอง
ชื่อเลน : ปอง
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410700466
ชื่อ : น.ส.ณัฐชดา อิ่มเจริญ
ชื่อเลน : ชมพู
E-mail :
chompoo.ncd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700474
ชื่อ : น.ส.ณัฐชยา เลิศคอนสาร
ชื่อเลน : นัฐ
E-mail :
36677@syansri.ac.th

รหัสนิสิต: 6410700482
ชื่อ : น.ส.ณัฐชยา งามศรี
ชื่อเลน : เฟรส
E-mail :
natchaya.4246@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700491
ชื่อ : นายไทร ประยูรหงษ
ชื่อเลน : ไทร
E-mail :

chaiyasitpetchyong@gmail.com

halloweensai412@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410700504
ชื่อ : น.ส.ธมลวรรณ วิญูธรรม
ชื่อเลน : กีตาร
E-mail :
guitar2546thamonwan@gma
il.com

รหัสนิสิต: 6410700512
ชื่อ : นายประพันธุ หมวดเชียงคะ
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
praphan.beam@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700521
ชื่อ : น.ส.ปวรรณรัตน นกตอ
ชื่อเลน : อุย
E-mail :
pawanrat8446@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700539
ชื่อ : น.ส.ปทมพร ประศรีศิลปสกุล
ชื่อเลน : ลูกตาล
E-mail :
prasrisilsakul12@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700547
ชื่อ : น.ส.ผกาวดี เอี่ยมมีศรี
ชื่อเลน : เจ็ท
E-mail :
pakawadee.jet@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700555
ชื่อ : น.ส.พัชรพร วรรณสวัสดิ์
ชื่อเลน : ออมสิน
E-mail :
patcharapornwansawat02545
@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700563
ชื่อ : น.ส.พิทยาภรณ แสงอิ่ม
ชื่อเลน : จะจา
E-mail :
pseangim@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700571
ชื่อ : น.ส.พิมพพร บุญเสริม
ชื่อเลน : โฟร
E-mail :
phimphom7165@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700580
ชื่อ : นายภาวิน พจนารถ
ชื่อเลน : เฮว
E-mail :
boomeryouare105@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700598
ชื่อ : นายภูมิ ภูคงน้ํา
ชื่อเลน : ภูมิ
E-mail :
poom.p@ku.th

รหัสนิสิต: 6410700601
ชื่อ : น.ส.วรดา ควรกลา
ชื่อเลน : เดียร
E-mail :
wrdakhuankla@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700610
ชื่อ : นายวรัญู สุขสกาวผอง
ชื่อเลน : ใจ
E-mail :
warunyou8271@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410700628
ชื่อ : น.ส.วิชญาดา สมตระกูล
ชื่อเลน : แนน
E-mail :
nanwichayada.nannie@gm
ail.com

รหัสนิสิต: 6410700636
ชื่อ : น.ส.ศุภสุตา กลิ่นซอน
ชื่อเลน : มิ้น
E-mail :
supasumint0254534@gmail.
com

รหัสนิสิต: 6410700644
ชื่อ : นายสันหณัฐ เขมนกิจ
ชื่อเลน : เนม
E-mail :
cloleen@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410700652
ชื่อ : น.ส.สุดาภัทร ดอกสุทัศน
ชื่อเลน : ลูกปู
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410700661
ชื่อ : นายสุริยกานต ชมศร
ชื่อเลน : เปา
E-mail :
suriyakarnpaopao@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700679
ชื่อ : น.ส.อดิศา วอนเพียร
ชื่อเลน : ชมพู
E-mail :
adisa.29446@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700687
ชื่อ : นายอภินันท จํารัสเรืองรอง
ชื่อเลน : กัส
E-mail :
gusapinan14x@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700695
ชื่อ : อรปรียา อินมิทิน
ชื่อเลน : อร
E-mail :
onnpreyaa@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700709
ชื่อ : นายอลงกรณ จันทรมี
ชื่อเลน : เติบ้
E-mail :
0984406390j@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410700717
ชื่อ : น.ส.อัญมณี ไชยเชตุ
ชื่อเลน : อัญ
E-mail :
aunyamanee.c@ku.th

รหัสนิสิต: 6410701730
ชื่อ : น.ส.กนกวรรณ นุชาญรัมย
ชื่อเลน : เปล
E-mail :
k.nuchanram@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701748
ชื่อ : น.ส.กมลทิพย วารินสะอาด
ชื่อเลน : ฟา
E-mail :
kkamonfah@gmail.com

sudapat14042504@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410701756
ชื่อ : นายกัญจนกฤษณ แกว
ประสิทธิ์
ชื่อเลน : ฟฟา
E-mail :
fifazaza555@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701764
ชื่อ : น.ส.เกศศิณยี  สุริยา
ชื่อเลน : จา
E-mail :
ketsineesuriya@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701772
ชื่อ : นายคณพล ทรงวรวิทย
ชื่อเลน : ไบรท
E-mail :
shabushixxx@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701781
ชื่อ : น.ส.จณิสตา ศิริตรัย
ชื่อเลน : เบล
E-mail :
belljanisata@outlook.com

รหัสนิสิต: 6410701799
ชื่อ : นายจรูญ เดวิส
ชื่อเลน : Jr
E-mail :
jokerjr5830@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410701802
ชื่อ : นายจักรภพ ลมุลพงษ
ชื่อเลน : ภู
E-mail :
poohshiking@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410701811
ชื่อ : นายจิรภัทร สุมงคล
ชื่อเลน : เมฆ
E-mail :

รหัสนิสิต: 641070129
ชื่อ : น.ส.จิรัญญา พลพงษ
ชื่อเลน : หนุงหนิง
E-mail :
jiranyapong@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701837
ชื่อ : น.ส.จิราภรณ ใจภักดี
ชื่อเลน : จิน
E-mail :
jinkoom.jira@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701845
ชื่อ : นายเจตพัฒน ธรรมศักดากร
ชื่อเลน : ออม
E-mail :
4609jetetapat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701853
ชื่อ : นายเจษฎา สุวรรณมาลี
ชื่อเลน : เจษ
E-mail :
skmphone950@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701861
ชื่อ : นายชนาธิป แจมศรี
ชื่อเลน : เอิก๊
E-mail :
erkyoyo@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410701870
ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน ใจเย็น
ชื่อเลน : แพรว
E-mail :
praewchuu2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701888
ชื่อ : นายโชติพัฒน เผื่อนอุดม
ชื่อเลน : ดอม
E-mail :
chotipat.ph@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701896
ชื่อ : นายไชยา นรานรัมย
ชื่อเลน : เคน
E-mail :
ken42550@gmail.
com

รหัสนิสิต: 6410701900
ชื่อ : นายญาณพัฒน แซลอ
ชื่อเลน : พัด
E-mail :
yanaphatsd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701918
ชื่อ : น.ส.ญาณภา มงคลดีกลากุล
ชื่อเลน : ชมพู
E-mail :
ychompoo151145@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701926
ชื่อ : น.ส.ญาตา สายศรี
ชื่อเลน : ตา
E-mail :
yata.ss002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701934
ชื่อ : น.ส.ฐากุลณัฐ บุญรอดสิรสุทธิ์
ชื่อเลน : ปราย
E-mail :
spryprai1707@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701942
ชื่อ : นายฐาพล ตั้งสกุล
ชื่อเลน : ฐา
E-mail :
thapon07272@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701951
ชื่อ : น.ส.ฐิตินันท แถลงจิตร
ชื่อเลน : ไอซ
E-mail :
31ice2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701969
ชื่อ : น.ส.ณัชชารีย ไกรสินธีรศรี
ชื่อเลน : ขาวหอม
E-mail :
natcharee.mb@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410701977
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐณิชา อัศวจุฬามณี
ชื่อเลน : แซน
E-mail :
sandyseawindysun@gmail.com

หัสนิสิต: 6410701985
ชื่อ : น.ส.ณัฐธิดา เมืองปาก
ชื่อเลน : แบม
E-mail :
bambaying@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410701993
ชื่อ : น.ส.ณัฐริตา เข็มขาว
ชื่อเลน : เพลง
E-mail :
nattarita.kh@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702001
ชื่อ : น.ส.ณัฐวรา ทองชวย
ชื่อเลน : อิง
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410702019
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ จิรธนาวุฒิ
ชื่อเลน : ขาวโอต
E-mail :
Nattawut.chayen@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702027
ชื่อ : น.ส.ณิชาภัทร ฉัตรกุศลสกุล
ชื่อเลน : มายด
E-mail :
nichapat.chat@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702035
ชื่อ : นายดรัณภพ อัศวาภิรมย
ชื่อเลน : ดรณ
E-mail :
daranphop17@gmail.com

รหัสนิสิต: 641070243
ชื่อ : นายตุลยภัทร มณีรัตน
ชื่อเลน : ไกด
E-mail :
Guide.nakana@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702051
ชื่อ : นายถิรวัฒน ศรีแกว
ชื่อเลน : พฤกษ
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410702060
ชื่อ : น.ส.ทัตพิชา เอี่ยมบํารุง
ชื่อเลน : ไขมุก
E-mail :
tatpicha.iem@gmail.com

thirawat0888911787@gmail.com

natwathongchuay@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702078
ชื่อ : นายทัศกร จิตตสมัย
ชื่อเลน : ตา
E-mail :
tussakornjitsamai0482
@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702086
ชื่อ : น.ส.ทิชากร ขันเงิน
ชื่อเลน : ปาลม
E-mail :
plam33140@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702094
ชื่อ : นายธนกฤต ตันจอ
ชื่อเลน : ปอนด
E-mail :
pondthanakit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702108
ชื่อ : นายธนโชติ ชุมศรี
ชื่อเลน : เฌอบีม
E-mail :
beamtanachot@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702116
ชื่อ : นายธนบดี วันกลิ่น
ชื่อเลน :
E-mail :
icedutoure@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702124
ชื่อ : นายธนภัทร มหาพรไพศาล
ชื่อเลน : ไอซ
E-mail :
icebgman@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702132
ชื่อ : นายธนมน ตรีประเสริฐสิน
ชื่อเลน : บอล
E-mail :
ballzaza01234@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702141
ชื่อ : นายธนากร งามลอง
ชื่อเลน : วิลลี่
E-mail :
makanrail2017@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702159
ชื่อ : น.ส.ธัญชนก เพ็งพาณิช
ชื่อเลน : ใบตาล
E-mail :
tan020@outlook.com

รหัสนิสิต: 6410702167
ชื่อ : นายนนทพัทธ กิ่งทอง
ชื่อเลน : กอง
E-mail :
kong.nontapat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702183
ชื่อ : น.ส.นภวรรณ จงปลื้มปติ
ชื่อเลน : มิ้นท
E-mail :
mint.napawan@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702191
ชื่อ : น.ส.นภสร ดารายน
ชื่อเลน : แกม
E-mail :
naphasorn.d@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702205
ชื่อ : น.ส.นวพร ศรีสมบัติ
ชื่อเลน : ปอนด
E-mail :
navapond55@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702213
ชื่อ : นายนิตินัย แปนสุวรรณ
ชื่อเลน : เฟรม
E-mail :
framekaiser72@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702221
ชื่อ : นายบารมี ปานสูง
ชื่อเลน : ตง
E-mail :
baramee.pans@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702230
ชื่อ : น.ส.ปณิดา ทองรักษ
ชื่อเลน : ปูเป
E-mail :
panida20203@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702248
ชื่อ : ปรร สุรชุติกาล
ชื่อเลน : ปรร
E-mail :
punsurachu@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702264
ชื่อ : น.ส.ปณณพร แขไข
ชื่อเลน : น้ํา
E-mail :
numpun0269@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702272
ชื่อ : น.ส.ปทมาภรณ สมวงษ
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
patthamaphon.som@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702281
ชื่อ : น.ส.ปยธิดา ทะนงศักดิ์
ชื่อเลน : ไนซ
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410702299
ชื่อ : น.ส.ผริตา จารุรัตนาภรณ
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
beam25582@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702302
ชื่อ : นายพงศปณต ปุยะติ
ชื่อเลน : บอส
E-mail :
rexza007_@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702311
ชื่อ : นายพงศพาณิช แชมพาณิช
ชื่อเลน : จาจัง
E-mail :
jajung487@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702329
ชื่อ : นายพงศพล โอฬารปรัชญา
ชื่อเลน : ภีม
E-mail :
pongpol2793@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702337
ชื่อ : น.ส.พรรณกมล วังศพาห
ชื่อเลน : เอิน
E-mail :
earn.pankamol@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702345
ชื่อ : น.ส.พรรษมน ชูปู
ชื่อเลน : ปอป
E-mail :
passchu3445@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702353
ชื่อ : นายพรอมสิน ภมรเสนียนันท
ชื่อเลน : แฮ็ค
E-mail :
hacky1919@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702361
ชื่อ : น.ส.พราวแพรวภา สุวงทา
ชื่อเลน : แพรวา
E-mail :
praewwa.1411@gmail.com

piyatida.thanongsak@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702370
ชื่อ : น.ส.พัชมน โสภาบริบูรณ
ชื่อเลน : นิน
E-mail :
patchamon.nin2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702388
ชื่อ : น.ส.พัชรธร รอดสวาสดิ์
ชื่อเลน : ทะเล
E-mail :
lekyim.py3233@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702396
ชื่อ : น.ส.พัชรา แกวรัตน
ชื่อเลน : พัดลม
E-mail :
phatka31@icloud.com

รหัสนิสิต: 6410702400
ชื่อ : น.ส.พิชญานิน ทองนิมิตสวัสดิ์
ชื่อเลน : บูมบีม
E-mail :
chalempornbbb@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702418
ชื่อ : น.ส.พิมพสุภา รังสีมณี
ชื่อเลน : โบว
E-mail :
pimsupar.gbo232@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702426
ชื่อ : นายพิรุณชัย ศรีชวย
ชื่อเลน : เป
E-mail :
pirunchai199@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702434
ชื่อ : น.ส.พิสชา นาที
ชื่อเลน : ปงปอง
E-mail :
pispingpong@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702442
ชื่อ : นายพิสิษฐ หลอวัฒนวงศ
ชื่อเลน : เอิ๊ก
E-mail :
aurklnw@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702451
ชื่อ : นายพีรณัฐ เอี่ยมอารีรัตน
ชื่อเลน : เอิ๊ก
E-mail :
earkmon3@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702469
ชื่อ : นายพีรพงศ ประทีปจํารัสกุล
ชื่อเลน : บิ๊ก
E-mail :
prerapongbig@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702477
ชื่อ : นายพีรวัส อนันตวงศ
ชื่อเลน : เปา
E-mail :
paozpao46@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702493
ชื่อ : น.ส.เพชรลดา กลมกลอม
ชื่อเลน : ลูกตาล
E-mail :
tanza0511@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702507
ชื่อ : น.ส.เพ็ญพิชชา ควรหัตร
ชื่อเลน : จา
E-mail :
ja217251@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702515
ชื่อ : น.ส.เพียงฟา ไพศาลสินธุวงศ
ชื่อเลน : ตะวัน
E-mail :
pheangfah.h@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702523
ชื่อ : นายโพธิพงษ นิติศักดิ์
ชื่อเลน : นีโน
E-mail :
neno_photipong@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702531
ชื่อ : น.ส.เฟองลฎา ยงเสมอ
ชื่อเลน : เฟอง
E-mail :
fuangladay@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702540
ชื่อ : น.ส.ภัคจิรา จุยมวงศรี
ชื่อเลน : ปาลม
E-mail :
pakjira254550@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702558
ชื่อ : นายภัณฐภาส เหมาะเจริญ
ชื่อเลน : ฤทธิ์
E-mail :
rit-2003@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702566
ชื่อ : นายภิพัส กาญจนะเมธิน
ชื่อเลน : พุด
E-mail :
pudding771@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702574
ชื่อ : ภูริณัฐ กุลเศรษฐ
ชื่อเลน : ภู
E-mail :
purinutkulaseth@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702582
ชื่อ : นายภูวิศ ภูวารีดล
ชื่อเลน : ไท
E-mail :
tai.phuwit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702591
ชื่อ : นายรณกร จันทรประสูตร
ชื่อเลน : เต
E-mail :
ronnakon400@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702604
ชื่อ : น.ส.รัชนีกานต ตนพิกลุ
ชื่อเลน : ออม
E-mail :
aommyworldd@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702612
ชื่อ : น.ส.รัญชณิกา สุคนธมาน
ชื่อเลน : แพรวา
E-mail :
runnikaap@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702621
ชื่อ : น.ส.รัสรินทร วสุบวรวิวัฒน
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
rassarin7546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702639
ชื่อ : น.ส.วรรัตน มงคลสระ
ชื่อเลน : เพชร
E-mail :
Vorraratpeth@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702647
ชื่อ : น.ส.วรางครัตน โชติเสถียรธรรม
ชื่อเลน : หมิว
E-mail :
miew_290146@hotmail.co.th

รหัสนิสิต: 6410702655
ชื่อ : น.ส.วริศรา บุญเสริม
ชื่อเลน : แนท
E-mail :
natwarissara2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702663
ชื่อ : ศรัณยา นิลพัฒน
ชื่อเลน : ปอ
E-mail :
st617296@bodin4.ac.th

รหัสนิสิต: 6410702671
ชื่อ : ศศิพร พิริยะรุงเรือง
ชื่อเลน : ลูกน้ํา
E-mail :
siwakorn585@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702680
ชื่อ : น.ส.ศศิวิมล เข็มเงิน
ชื่อเลน : ปาน
E-mail :
sasiwimol.khem@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702698
ชื่อ : น.ส.ศศิวิมล พุทธิวงศ
ชื่อเลน : แบม
E-mail :
bamsasivimon05@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702701
ชื่อ : น.ส.ศุภากร พลากร
ชื่อเลน : สตางค
E-mail :
stang_palakorn@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410702710
ชื่อ : นายศุภากร ทรัพยนาทวี
ชื่อเลน : เปา
E-mail :
pao36193168@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702728
ชื่อ : นายสรสิทธิ์ สุวรรณเศรษฐ
ชื่อเลน : มารค
E-mail :
sorrasitmark425@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702736
ชื่อ : น.ส.สาธิตา หมอนพังเทียม
ชื่อเลน : แปง
E-mail :
sathita.mo@ku.th
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รหัสนิสิต: 6410702744
ชื่อ : นายสิทธิกร เหมือนชอบ
ชื่อเลน : กอลฟ
E-mail :
sittikorngolffi@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702752
ชื่อ : น.ส.สิรภัทรา สังยวน
ชื่อเลน : เฟรน
E-mail :
siraphatra14092545@gmail.
com

รหัสนิสิต: 6410702761
ชื่อ : นายสิรวิชญ จุยมา
ชื่อเลน : มารค
E-mail :
siramajuiwit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702779
ชื่อ : นายสืบสกุล สมศักดิ์
ชื่อเลน : ฟล
E-mail :
animeno1211@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702787
ชื่อ : น.ส.สุกฤตา รอดพงษา
ชื่อเลน : มิ้นท
E-mail :
sukrita.mintty@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702795
ชื่อ : น.ส.สุชานาถ อินทกูล
ชื่อเลน : การฟลด
E-mail :
suchanat.garfield@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702809
ชื่อ : น.ส.สุพิชฌาย ไพรวันรัตน
ชื่อเลน : เพื่อน
E-mail :
puansupicha123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702817
ชื่อ : สุภชา โสพีพัฒน
ชื่อเลน : มายด
E-mail :
supacha6068@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702825
ชื่อ : สุภานัน ทับทิมทอง
ชื่อเลน : เบียร
E-mail :
supanantxm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702833
ชื่อ : น.ส.สุวิภา เจิมทา
ชื่อเลน :
E-mail :
suvipachoemtha@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702841
ชื่อ : น.ส.เสาวลักษณ จันทรทอง
ชื่อเลน : ปุกปก
E-mail : saowalak.junto@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702850
ชื่อ : นายหฤษฎ คําผุย
ชื่อเลน : ตั้ม
E-mail : tumtin49@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410702868
ชื่อ : นายอติวิทย เคาอุทัย
ชื่อเลน : แม็ก
E-mail :
november500@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702876
ชื่อ : น.ส.อภิสรา ประจักษวงศ
ชื่อเลน : ไอซ
E-mail :
iceapisara@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702884
ชื่อ : น.ส.อังศุรางค มะโนจิตต
ชื่อเลน : บัวบาย
E-mail :
bau.lotus@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702892
ชื่อ : น.ส.อัญชลี สีสุธรรม
ชื่อเลน : แพรว
E-mail :
aunchalee.see@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702906
ชื่อ : นายอันดามัน พฤกษอดุ ม
ชื่อเลน : ซี
E-mail : andaman.pr@ku.th

รหัสนิสิต: 6410702914
ชื่อ : นายอัมรินทร ลัภนะวรรณ
ชื่อเลน : จี๊
E-mail :
alkyl.reactor@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410702922
ชื่อ : น.ส.อาทิตยา คํางาม
ชื่อเลน : ฟม
E-mail :
bowon9834@gmail.com
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2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตและธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) จํานวน 178 คน
รหัสนิสิต: 6410750331
ชื่อ : น.ส.พลอยแพรวา ขอออ
ชื่อเลน : มด
E-mail :
abinter86557@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752148
ชื่อ :น.ส.กชพร ปานกลิ่นพุฒ
ชื่อเลน : มายด
E-mail :
kochaporn30276@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752156
ชื่อ : น.ส.กชพรรณ พรมโหมด
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
beambkp@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752164
ชื่อ : น.ส.กมลภัส วงษบุบผา
ชื่อเลน : มิ้นท
E-mail :
kamonpatmm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752172
ชื่อ : นายกรชวัล ภาติยะศิขัณฑ
ชื่อเลน : มีต
E-mail :
meeting2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752181
ชื่อ : นายกรดนัย โชติพัฒนกุล
ชื่อเลน : ภู
E-mail :
phu000000042@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752199
ชื่อ : นายกฤตณัฐ บุษยโกมุท
ชื่อเลน :
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752202
ชื่อ : นายกฤตพรต รุงเรือง
ชื่อเลน :เบิรด
E-mail :
krittapojbird@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752211
ชื่อ : น.ส.กฤติมา กุชโร
ชื่อเลน : แนน
E-mail :
Kutcharokittima@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752253
ชื่อ : นายกันตพงษ แกวดอนรี
ชื่อเลน : มารค
E-mail :
kuntapong101@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752270
ชื่อ : น.ส.กานตสิรี จึงทวีพัชร
ชื่อเลน :ยาหยี
E-mail :
karnsiree.46.03@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752288
ชื่อ : น.ส.กีรติ สุขสําราญ
ชื่อเลน : น้ําหนึ่ง
E-mail :
kerati.4717@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752296
ชื่อ : น.ส.กุสุมา บุญชวยเสริม
ชื่อเลน : คิตตี้
E-mail :
kusumahana7290@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752300
ชื่อ : คริษฐ ทิฐฐิชัย
ชื่อเลน : ครีส
E-mail : karit.t@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752318
ชื่อ : นายจักรทิพย สุวรรณโอสถ
ชื่อเลน : ปอ
E-mail :
porjackthip1234@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752326
ชื่อ : นายจักรภัทร ตันติพงศสกุล
ชื่อเลน : สปารค
E-mail :
jakkapat.t1410@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752334
ชื่อ : น.ส.จารุพรรณ ธรรมสาร
ชื่อเลน : บุม
E-mail :
bum_260245@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410752342
ชื่อ : นายจิรภัทร ภิงคารวัฒน
ชื่อเลน : จิ
E-mail :
jirapatbcc168@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752351
ชื่อ : น.ส.จิรภิญญา มานะเปรมปรีย
ชื่อเลน : ชมพู
E-mail :
chompooh2546@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410752369
ชื่อ : จิรเวช วัฒนกิจรุงโรจน
ชื่อเลน :
E-mail :
jirawetch.777@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752377
ชื่อ : จิรันธนิน มหิทธิ์วัฒนา
ชื่อเลน : อะตอม
E-mail :
10633pimlapat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752385
ชื่อ : น.ส.จิรานัท สุขขารมย
ชื่อเลน : ขาว
E-mail :
kaojiranut@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752407
ชื่อ : นายเจษฎา พลหลา
ชื่อเลน : เบสท
E-mail :
bestphonla2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752415
ชื่อ : นายชญานนท สุบิน
ชื่อเลน : นัย
E-mail :
chayanonsubin@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752423
ชื่อ : น.ส.ชนมนิภา มนัสสา
ชื่อเลน : ไอ
E-mail :
Chonnipababeba@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752431
ชื่อ : น.ส.ชนัญชิดา ธนาพรพล
ชื่อเลน : พลอย
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752440
ชื่อ : น.ส.ชนัญชิตา กอวนิช
ชื่อเลน : วีวี่
E-mail :
chanunchita5005@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752458
ชื่อ : น.ส.ชนัญธิดา เมืองศรีนุน
ชื่อเลน : นุกนิก
E-mail :
nooknick2545@icloud.com

รหัสนิสิต: 6410752474
ชื่อ : น.ส.ชนิดาภา นันติ
ชื่อเลน : เอิง
E-mail :
Erngchanidapha@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752482
ชื่อ : น.ส.ชนิสรา จอมประโคน
ชื่อเลน : กิ๊ฟ
E-mail :
chanitsara3636@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752491
ชื่อ : น.ส.ชมพูนุช ตารพล
ชื่อเลน : พิม
E-mail :
chompunoottaraphol@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752512
ชื่อ : ชลนิชา ราชดี
ชื่อเลน : แจง
E-mail :
chonnicha.r@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752521
ชื่อ : ชัยณรงค ชูพุม
ชื่อเลน : มิว
E-mail :
millmillza29@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752539
ชื่อ : ชาคริต เจริญวิทิตกุล
ชื่อเลน : แฟรงค
E-mail :
chakrit.cha@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752547
ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน อาจหาญ
ชื่อเลน : ฟลม
E-mail :
chutikarn.ard2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752555
ชื่อ : น.ส.โชติกา โสมสุพรรณ
ชื่อเลน : แฟ
E-mail :
cafae33@gmail.com

chanunchida.ploy2002@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752563
ชื่อ : น.ส.ญาตาวี องคศรัทธา
ชื่อเลน : เนิส
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752571
ชื่อ : ฐิตารีย จรูญศรี
ชื่อเลน :
E-mail :

kimtaehyungnurse@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752580
ชื่อ : น.ส.ฐิติวรดา เริ่มยินดี
ชื่อเลน : ฟวส
E-mail :
thitivorada555@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752598
ชื่อ : นายณภัท ศรีจันทึก
ชื่อเลน : ณุก
E-mail :
Napat.nuk@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752601
ชื่อ : น.ส.ณภัทร บุญสรางสม
ชื่อเลน : แนต
E-mail :
napatkms45@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752610
ชื่อ : ณภัทร คามบุตร
ชื่อเลน : ตั้ม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752628
ชื่อ : นายณภัทร นิพันธประศาสน
ชื่อเลน : ภัทร
E-mail :
naphat3007@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752636
ชื่อ : น.ส.ณัชกุล ถวยทอง
ชื่อเลน : แพรวา
E-mail :
prae68107@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752644
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐนรินทร แปนแหลม
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
nnrbeam2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752652
ชื่อ : น.ส.ณัฐกนก เกษมสันต ณ
อยุธยา
ชื่อเลน : เอม
E-mail : natkanokss@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752561
ชื่อ : นายณัฐกรกฤต จันทรา
ชื่อเลน : ฟอซ
E-mail :
uzumakii.2003@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752679
ชื่อ : ณัฐชนก รอดถาวร
ชื่อเลน :ปูเป
E-mail : pupa36652@gmail.com

naphat.kh@ku.th
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รหัสนิสิต: 6410752687
ชื่อ : ณัฐชยา ลี้ไพโรจนกุล
ชื่อเลน : แกม
E-mail :
gamlee2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752709
ชื่อ : ณัฐภัทร ทองเขียว
ชื่อเลน : นาโน
E-mail :
nano2346@outlook.com

รหัสนิสิต: 6410752725
ชื่อ : นายณัฐสิทธิ์ ตันติพูลผล
ชื่อเลน : ภูมิ
E-mail :
poom-7@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410752741
ชื่อ : น.ส.ณิชาพัชร ปุนสกุล
ชื่อเลน : แบม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752750
ชื่อ : น.ส.ณิฐาพร เจริญโภคราช
ชื่อเลน : แปม
E-mail :
pompamntp@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752768
ชื่อ : น.ส.ดัยยาน หมาดบากา
ชื่อเลน : ทามาร
E-mail :
shawndy93@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752776
ชื่อ : น.ส.ดุสิดา ตรุณวัฒน
ชื่อเลน : มิ้น
E-mail :
dusida.0290@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752784
ชื่อ : ตติตา ไหลลน
ชื่อเลน : ยีนส
E-mail :
tatita836@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752792
ชื่อ : นายตรัย บุญอยู
ชื่อเลน : ผักกาด
E-mail :
triboonyoo33666

รหัสนิสิต: 6410752806
ชื่อ : นายทรัพยปญญา แซหยาง
ชื่อเลน : หาวหนาน
E-mail :
nopthsb@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752814
ชื่อ : น.ส.ทัศษิณา โสตเมือง
ชื่อเลน : คริสตี้
E-mail :
10720@anuraj.ac.th

รหัสนิสิต: 6410752822
ชื่อ : น.ส.ทิชา บุตรพงษ
ชื่อเลน : ตั๊ก
E-mail :
tisha50113@gmail.com

bam1959119591@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752831
ชื่อ : น.ส.ทิชาพร ขาวเธียร
ชื่อเลน : แพรว
E-mail :
prawh93@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752857
ชื่อ : ธนกร กรนภารัตน
ชื่อเลน : ตังตัง
E-mail :
thanakorn.korn@ku.th

รหัสนิสิต: 6410752865
ชื่อ : นายธนกฤต ตั้งพิทักษกลุ
ชื่อเลน : ตนขาว
E-mail :
lennoxz515@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752873
ชื่อ : นายธนดล ดาวเรือง
ชื่อเลน : ณดล
E-mail :
james241555@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752881
ชื่อ : นายธนทัต เขมสกุล
ชื่อเลน : โน
E-mail :
tanatad.Khe@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752890
ชื่อ : ธนบดี แตสงเคราะห
ชื่อเลน : แบงค
E-mail :
bankdee2003@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752903
ชื่อ : นายธนวิน ตั้งจิตวิสุทธิ์
ชื่อเลน : ปริ้นซ
E-mail :
tanawinpnc@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752911
ชื่อ : น.ส.ธนวี วังอินทร
ชื่อเลน : ปงปอนด
E-mail :
pluemfat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752920
ชื่อ : ธน.ส.นัชชา แสงสวาง
ชื่อเลน : นิ้ม
E-mail :
nimmyduck@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752938
ชื่อ : น.ส.ธนัญญา จันทรประดิษฐ
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
thananya245@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752954
ชื่อ : ธนาพร ไตรฆอง
ชื่อเลน : แอน
E-mail :
asann2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752962
ชื่อ : น.ส.ธมนวรรณ อระวีพร
ชื่อเลน : เฟรน
E-mail :
otamonwan41269@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410752971
ชื่อ : น.ส.ธัญชนก โกละกะ
ชื่อเลน : เฟร
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410752989
ชื่อ : นายธีธัช อังกระโทก
ชื่อเลน : ติว
E-mail : teaw.12121@gmail.com

thanchanokkolaka@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410752997
ชื่อ : ธีรภัทร แซพัว
ชื่อเลน : เฟรน
E-mail :
freiend501@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753004
ชื่อ : ธีรภัทร จันทร
ชื่อเลน : ไผ
E-mail :
pai0992839880@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753012
ชื่อ : นพณัฐ แสงทวี
ชื่อเลน : กอง
E-mail :
kong0859734370@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753021
ชื่อ : น.ส.นัทธชนัน จิตรพิลา
ชื่อเลน : พั้นช
E-mail :
punchnutchanun@gmail.Com

รหัสนิสิต: 6410753039
ชื่อ : น.ส.นันทชพร ศรุตวราพงศ
ชื่อเลน : ไนซซี่
E-mail :
nongnicey@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753047
ชื่อ : น.ส.นิรมน ชวยชูเชิด
ชื่อเลน : นิ้ง
E-mail :
niramon1234nnnn@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753055
ชื่อ : นิสรา แดงพุก
ชื่อเลน : ฟาง
E-mail :
nisara.d@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753063
ชื่อ : บัณฑิตา บุญสม
ชื่อเลน : ฝาย
E-mail :
faibuntita25.45@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753071
ชื่อ : น.ส.บัวบูชา ขวัญศรี
ชื่อเลน : อุกอิ๊ก
E-mail :
buabucha2580@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753080
ชื่อ : นายบุณเกียรติ เกียรติสามิภักดิ์
ชื่อเลน : พัตเตอร
E-mail :
act21998@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753098
ชื่อ : น.ส.บุษริญา จิตตการุณย
ชื่อเลน : เฟรน
E-mail :
j.butsariya@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753110
ชื่อ : น.ส.เบญญาภา ฉิมพาลี
ชื่อเลน : แพร
E-mail :
pairsp2503@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753128
ชื่อ : ปฏิพันธ สีสําลี
ชื่อเลน :
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753136
ชื่อ : นายปณกร สงวนสุขสกุล
ชื่อเลน :
E-mail :
namezanakub007@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753144
ชื่อ : น.ส.ปณิชา ฉิ่งสูงเนิน
ชื่อเลน : ซิกเซนส
E-mail :
sixsensepnchssss@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753152
ชื่อ : น.ส.ปณิดา ลี้ปฐมากุล
ชื่อเลน : เหมยหลิน
E-mail :
panidamaey@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753161
ชื่อ : น.ส.ปณิตา บุญเรือง
ชื่อเลน : กุฟกิ๊ฟ
E-mail :
Panita.gift1@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753179
ชื่อ : ปณิธิ สุขชวลิต
ชื่อเลน : หนึ่ง
E-mail :
panithisukchawslit@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753187
ชื่อ : นายปรเมศร ศรีพฤกษมาศ
ชื่อเลน : ฟลุค
E-mail :
0959576508ao@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753195
ชื่อ : น.ส.ปรินทร คงเคว็จ
ชื่อเลน : แตงกวา
E-mail :
kwa.parinthorn@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753209
ชื่อ : น.ส.ปวีณธดิ า จีนชุม
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
paventida11@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753217
ชื่อ : น.ส.ปญจมา ภพมณี
ชื่อเลน : ฟา
E-mail :
faifah2895@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753225
ชื่อ : น.ส.ปญญภัทร สัจจาธรรม
ชื่อเลน : ภัทร
E-mail :
spanyaphat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753233
ชื่อ : นายปญญภัสสร เกียรติอรามกุล
ชื่อเลน : พลับ
E-mail :
sergioplublic@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753241
ชื่อ : นายปฐน วงษแกว
ชื่อเลน : เบนซ
E-mail :
Jaetenlalalove@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753250
ชื่อ : นายปณณธร จิตใจ
ชื่อเลน : เพชร
E-mail :
phetddrr@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753268
ชื่อ : ปณวัฒ แซลี
ชื่อเลน : วอง
E-mail :
lipengza54@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753276
ชื่อ : ปทมพร ไชยมงคล
ชื่อเลน : ปงปอนด
E-mail :
pattamaporn3956@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753292
ชื่อ : น.ส.ปยาพัชร ใจหาว
ชื่อเลน : ออม
E-mail :
aompiyapat30@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753306
ชื่อ : น.ส.ปุณยาพร จําปาเทศ
ชื่อเลน : ปน
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753322
ชื่อ : น.ส.เปมิกา ชวยนุย
ชื่อเลน : เปย
E-mail :
pemikachuaynuy@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753331
ชื่อ : นายพรชัย เจริญพานิช
ชื่อเลน : ชัย
E-mail :
c.phornchai@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753349
ชื่อ : น.ส.พรไพลิน คลายผา
ชื่อเลน : ใบหมอน
E-mail :
mon.pprkp@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753357
ชื่อ : น.ส.พรรณพรรษ พาเกิดสุข
ชื่อเลน : น้ํามนต
E-mail :
pranpratpk@gmail.com

jampatetpunyaporn@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753373
ชื่อ : พรีสา บํารุงศรี
ชื่อเลน : น้ําฟา
E-mail :
nnamfah.pr@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753381
ชื่อ : น.ส.พลอยชมพู โพธิ์วัน
ชื่อเลน : พลอย
E-mail :
ploychompoo10645@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753390
ชื่อ : นายพันตรี อชิโนบุญวัฒน
ชื่อเลน : โมบาย
E-mail :
m.0b4wol@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753403
ชื่อ : นายพิจักษณ ฉัตรอมรวงศ
ชื่อเลน :
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753411
ชื่อ : พิชยา พุทธิพุทธิ์
ชื่อเลน : สีน้ํา
E-mail :
phichaya.seenam@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753438
ชื่อ : พิชามญชุ ทองทัพไทย
ชื่อเลน : ออม
E-mail :
aoompcm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753446
ชื่อ : พิบูลย คลายคลึง
ชื่อเลน : เก็ท
E-mail :
phibun1023@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753462
ชื่อ : พิสิษฐ เวียงเพิ่ม
ชื่อเลน : เปรม
E-mail :
pisitwiengperm@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753471
ชื่อ : พีรณัฐ วจีปยนันทานนท
ชื่อเลน : นต
E-mail :
nod.yessier@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753489
ชื่อ : พีรณัฐ ทรัพยธนบดี
ชื่อเลน : อารท
E-mail :
art.peeranat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753497
ชื่อ : พีรพัฒน นิวัฒนวรกุล
ชื่อเลน : ฟฟา
E-mail :
niwatworakulpeerapat
@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753519
ชื่อ : น.ส.เเพรพลอย จันทรหงษ
ชื่อเลน : แพรพลอย
E-mail :
praeploy55555@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753527
ชื่อ :น.ส. ภัทรจาริน บุญสังข
ชื่อเลน : ฟลาม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753535
ชื่อ : ภัทรนนท กิมานนท
ชื่อเลน : นนท
E-mail

phattharacharin2546@gmail.com

pataranon.k@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753551
ชื่อ : นายภานุเดช ศิริเวช
ชื่อเลน : บีมบับ
E-mail :
panudach.s@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753560
ชื่อ : นายภูดิศ เจริญกิจกําจรชัย
ชื่อเลน : ภู
E-mail :
pudis.8989@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753586
ชื่อ : นายภูรินทร พวงสําราญ
ชื่อเลน : ติณ
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753594
ชื่อ : นายภูวฤทธิ์ สุวรรณกูฏ
ชื่อเลน : ลีโอ
E-mail :
puwaritbibi@gmail.com

poorinpuangsamran@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753608
ชื่อ : น.ส.มุสิกา ทองคง
ชื่อเลน : มุก
E-mail :
musikamook@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753616
ชื่อ : เมธาสิทธิ์ แยมพลายธา
ชื่อเลน :
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753624
ชื่อ : นายเมธิศ อิสริยะวิญู
ชื่อเลน : จีฟุน
E-mail :
gefune123@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753632
ชื่อ : น.ส.ยลดา ใจเด็ด
ชื่อเลน : ไผ
E-mail :
YonladaJaidet@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753641
ชื่อ : น.ส.รมิตา ชุมสันติวุฒิ
ชื่อเลน : มิตา
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753659
ชื่อ : น.ส.รัชชานันท สีสอน
ชื่อเลน : เคก
E-mail :
cake.may2710@gmail.com

mitachumsuntivut@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753667
ชื่อ : นายโรจนธร ยี่สุนหอม
ชื่อเลน : ปลั๊ก
E-mail :
pag.eiei2499@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753675
ชื่อ : น.ส.ลภัสรดา หงษกลาง
ชื่อเลน : รดา
E-mail :
seven77987@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753683
ชื่อ : น.ส.ลลิต มั่นหมาย
ชื่อเลน : พีพี
E-mail :
lalit.p111p@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753691
ชื่อ : น.ส.ลักษิกา ศิริสวัสดิ์
ชื่อเลน : แบม
E-mail :
bam.luksika@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753705
ชื่อ : นายวงศธร สังขศรีสุข
ชื่อเลน : พีม
E-mail :
blakpanther3353@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753713
ชื่อ : น.ส.วนิดา โพธิภาพ
ชื่อเลน : บิมบีม
E-mail :
bemnida02@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753721
ชื่อ : วรณัน โคตรพงศ
ชื่อเลน : จุบ
E-mail :
jubjaeng21269@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753730
ชื่อ : วรรณรัตน แยมยิ้ม
ชื่อเลน : บี
E-mail :
Rat140545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753748
ชื่อ : วราภรณ ครองกิจการ
ชื่อเลน : มุก
E-mail :
wrpmmkls02@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753756
ชื่อ : วราภรณ สุขจันทร
ชื่อเลน : มุก
E-mail :
mookwarapornsukjun@
gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753764
ชื่อ : วศิน เวสสะตระกูล
ชื่อเลน : บอส
E-mail :
bossvasin2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753772
ชื่อ : วศิน วีระปรศุ
ชื่อเลน : ยู
E-mail :
pubgeze@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753781
ชื่อ : นายวัชร จันทรศาลทูร
ชื่อเลน : ตังค
E-mail :
tungtung32533@gmail.con

รหัสนิสิต: 6410753799
ชื่อ : น.ส.วิภาดา วงคปดสา
ชื่อเลน : พลอย
E-mail :
bm55480@benchama.ac.th

รหัสนิสิต: 6410753802
ชื่อ : น.ส.วิมลมาศ ชมภู
ชื่อเลน : แอน
E-mail :
ananant20143@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753811
ชื่อ : น.ส.วีริยา สีนวลจันทร
ชื่อเลน : ไอ
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753837
ชื่อ : น.ส.ศศิกาญจน มีผล
ชื่อเลน : มีน
E-mail :
sasikan125467@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753845
ชื่อ : ศิราเมษฐ ศรีอวยพรชัย
ชื่อเลน : เกียร
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753853
ชื่อ : นายศิริชัย หวัง
ชื่อเลน : พี
E-mail :
tii9083@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753861
ชื่อ : ศุภกฤต หิรัญธนาเดช
ชื่อเลน : โฟน
E-mail : suphakrit.h@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753870
ชื่อ : นายศุภณัฐ เคียงประคอง
ชื่อเลน : กิม
E-mail :
kimpoopoo2546@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753888
ชื่อ : ศุภณัฐ พฤฒิสุนทร
ชื่อเลน : ออมสิน
E-mail : suppanut.pru@ku.th

รหัสนิสิต: 6410753896
ชื่อ : น.ส.ศุภิสรา สุบรรณพงษ
ชื่อเลน : เฟรช
E-mail :
freshy0811@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753900
ชื่อ : เศรษฐภูมิ อันดารา
ชื่อเลน : ไจแอนท
E-mail :

veeriya_seenuanjan@hotmail.com

Siramet45@gmail.com

uundara007@gmail.com
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รหัสนิสิต: 6410753918
ชื่อ : น.ส.สจีพัต ยิ้มสาระ
ชื่อเลน : ขาว
E-mail :
sachiphat.99@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753926
ชื่อ : นายสรวิศ ปอมสูง
ชื่อเลน : เขม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410753934
ชื่อ : น.ส.สรารัตน นกแยม
ชื่อเลน : วิปครีม
E-mail :
creamsararat@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753942
ชื่อ : นายสันติภาพ อุนสถานนท
ชื่อเลน :
E-mail :
teenon.sa@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753951
ชื่อ : นายสายัณห กัณถาวร
ชื่อเลน : ซัน
E-mail :
sunmysun1632@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753969
ชื่อ : น.ส.สิรินดา นิมวชิรวัฒนา
ชื่อเลน : สี่
E-mail :
sirinda0709@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753977
ชื่อ : น.ส.สุธาสินี นพคุณ
ชื่อเลน : นนนี่
E-mail :
nnxpcy@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753985
ชื่อ : น.ส.สุธิมนต ชาสุรีย
ชื่อเลน : เฟรน
E-mail :
sutimon2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410753993
ชื่อ : น.ส.สุภัชชานันท ปราณี
ชื่อเลน : อีฟ
E-mail :
supatchanan17.08.44@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754001
ชื่อ : น.ส.สุภาวดี เลี้ยงอํานวย
ชื่อเลน : ลูกนัท
E-mail :
looknutgirl@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754027
ชื่อ : น.ส.หทัยภัทร กลิ่นคําหอม
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
Hathalpat2725@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754035
ชื่อ : น.ส.เหมวลา เกี่ยวศรีกุล
ชื่อเลน : บีม
E-mail :
hkiewsreekul@gmail.com

sorawit.pom@ku.th
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รหัสนิสิต: 6410754043
ชื่อ : นายอดิศร เดชพละ
ชื่อเลน : พี
E-mail :
adisorniwnl@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754060
ชื่อ : น.ส.อธิชา เกตุพงษ
ชื่อเลน : อั้ม
E-mail :
aumaticha2545@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754078
ชื่อ : อธิป อุบลโกมุท
ชื่อเลน : เอส
E-mail :
atipsk38362@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754086
ชื่อ : นายอธิป โชติพรหม
ชื่อเลน : โอต
E-mail :
cakeeiei3118@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754094
ชื่อ : น.ส.อภิญญา ศรีออนรอด
ชื่อเลน : เม
E-mail :
apinyamay2002@gmail.com

รหัสนิสิต: 6410754108
ชื่อ : นายอภิภู เจนธีรวงศ
ชื่อเลน : บุค
E-mail :
Apiphu123@hotmail.com

รหัสนิสิต: 6410754116
ชื่อ : น.ส.อภิสรา ชัยสวางเลิศ
ชื่อเลน : ขนม
E-mail :

รหัสนิสิต: 6410754124
ชื่อ : นายอภิสฤษฎิ์ ธนาพันธุสุชญา
ชื่อเลน : เจได
E-mail :
aphisarit914@gmail.com

kanom.knom10017@gmail.com
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