
“เทีย่งวนับอกข่าวเล่าสู่กนัฟัง”

....จากภาควชิาเศรษฐศาสตร์

พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

.....มกราคม – พฤษภาคม 2562..... 



งานด้านวชิาการ



โครงการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพเิศษ) 

ประจําปีการศึกษา 2561

กจิกรรม Thesis Camp สําหรับนิสิตหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เมือ่วนัเสาร์ที ่15 ถึงวนัอาทติย์ที ่16 ธันวาคม 2561 

ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวด ีจังหวดันครปฐม



กจิกรรมแนะนําสอบประมวลความรู้และปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 

สําหรับนิสิตหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ MBE

รุ่นที ่24 (รหัส 60) ณ ห้อง 5415 

และนิสิตหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ MECON 

รุ่นที ่27 และรุ่นที ่77 M (รหัส 60) ณ ห้อง 5302

ในวนัที ่22 ธันวาคม 2561



กจิกรรมปฐมนิเทศและกจิกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพนัธ์สําหรับนิสิต MECON

รุ่นที ่28 (รหัส 61) ในวนัเสาร์ที ่5 ถึงวนัอาทติย์ที ่6 มกราคม 2562 

ณ โรงแรมสเปลนดดิ แอท เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 



กจิกรรมแนะนําหลกัสูตร MBE สําหรับผู้สมคัร รุ่นที ่26 ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวน 2 รอบ ดงันี ้

1.วนัพฤหัสบดทีี ่10 มกราคม 2562 เวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้อง 2110 คณะเศรษฐศาสตร์ 

2.วนัเสาร์ที ่19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 5313 คณะเศรษฐศาสตร์ 



กจิกรรมแนะนําการเลอืกสาขาวชิาเอก สําหรับนิสิต MBE 

รุ่นที ่25 (รหัส 61) ในวนัเสาร์ที ่2 มนีาคม 2562 เวลา 16.30-19.00 น. 

ณ ห้อง 2110 คณะเศรษฐศาสตร์ 



กจิกรรมทศันศึกษาดูงานนอกสถานทีสํ่าหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพเิศษ 

ประจําภาควชิาเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ในวนัที ่16-17 มนีาคม 2562 

ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และสวนสมุนไพร

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 



โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  ภาคพเิศษฯ

กจิกรรมงานช้ีแจงการเลอืกหมวดวชิาเอกสําหรับนิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที ่2

ประจําปีการศึกษา 2561 ในวนัศุกร์ที ่29 ม.ีค. 2562

ภาคพเิศษ เวลา 9.00 – 12.00 น.  และ  ภาคปกต ิ13.00 – 16.00 น.  ห้อง 5205

ภาคภาษาองักฤษ ในวนัองัคารที ่2 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ห้อง 5403



กจิกรรมนํานิสิตเข้าค่ายศึกษานอกสถานที่วชิา 01101414 เศรษฐประศาสนศาสตร์ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพษิ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อ.วงันํา้เขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวนัที ่24-25 มนีาคม 2562

โดย  ผศ.ดร.ชิดตะวนั  ชนะกลุ



กจิกรรมนํานิสิตวชิา 01101454 สถาบันการเงนิและระบบเศรษฐกจิ           

ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่ณ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่28 มนีาคม 2562

โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพทิกัษ์ 



นํานิสิตวชิา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมอืง และวชิา 01101362 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ณ เทศบาลเมอืงพนัสนิคม

อาํเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี เมือ่วนัศุกร์ที ่5 เมษายน 2562

โดย  รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์



กจิกรรมนํานิสิตรายวชิา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมอืง, 01101361 เศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ, 01101362 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม, 01101462 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 

(หมู่ 1 และ 120) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่  “ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ"

วนัพุธที ่17 เมษายน 2562 

โดย รศ.ดร. โสมสกาว เพชรานนท์, รศ.ดร. วษิณุ อรรถวานิช เเละอ.ดร. สมหมาย อุดมวทิติ



กจิกรรมนํานิสิตวชิา 01101452 ทฤษฎตีลาดการเงนิ

ศกึษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และพพิธิภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 7.30 - 18.00 น.

โดย อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พนัธ์



กจิกรรมนํานิสิตวชิา 01101454 สถาบันการเงนิและระบบเศรษฐกจิ           

ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่ณ พพิธิภัณฑ์เหรียญ

เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน 2562

โดย อ.ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล



กจิกรรมนํานิสิตวชิาวชิา 01101446  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ   

ไปศึกษาดูงานนอกสถานท ี“ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB)"     

วนัศุกร์ที ่26 เมษายน 2562 

โดย อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พนัธ์



กจิกรรมนํานิสิตวชิาวชิา 01101446  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ

“สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)" 

วนัศุกร์ที ่26 เมษายน 2562 

โดย  อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พนัธ์



กจิกรรมนํานิสิตวชิา 01101454 สถาบันการเงนิและระบบเศรษฐกจิ           

ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่9 พฤษภาคม 2562

โดย  อ.ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล



กจิการนิสิต



การจดังานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับนิสิตปริญญาตรี

ชั้นปีท่ี 3 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาองักฤษ) ประจาํปีการศึกษา 2561

วนัศุกร์ท่ี 18 ม.ค. 2562 เวลา 13.30–16.00 น.  ณ หอ้ง 5502 อาคารปฏิบติัการ

โครงการจิตอาสา ประจาํปีการศึกษา 2561 โดย สนบัสนุนเงินชุมนุมนิสิตภาควชิา

เศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกบัทุกปีท่ีผา่นมา ในการจดัโครงการ "ค่ายพีวซีี" (Pure Volunteer Camp) 

วนัท่ี 19 – 21 ม.ค.2562 ณ โรงเรียนวดัศาลาลอย ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา

สรุปกจิกรรมต่าง ๆ ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน



สรุปการขอรับรับทุนต่างๆ ของภาควชิาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน 2562

ช่ือ/ประเภททุน

ช่ือ-นามสกลุ

นิสิตทีไ่ด้รับทุน

ช่วงเวลาที่

ขอรับทุน

สนับสนุน

จํานวนเงนิ 

(บาท)

“แข่งขนัตอบปัญหาและนําเสนอ

บทความวจัิยทางเศรษฐศาสตร์

ระดบัปริญญาตรี ประจําปี

การศึกษา 2561 เมือ่วนัศุกร์ที ่15 

กุมภาพนัธ์ 2562 ณ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่”

ได้รับรางวลั

รองชนะเลศิอนัดบัที ่1

นายทกัษด์นยั  นาคา

รหสั 5910751875 

นายปวริศ ปิยะจิตเมตตา

รหสั 5810752195

นายปวเรศ ปิยะจิตเมตตา

รหสั 5810752217

ก.พ.62 12,000



ช่ือ/ประเภททุน

ช่ือ-นามสกุล

นิสติที่ได้รับทุน
ช่วงเวลาที่

ขอรับทุน

สนับสนุน

จาํนวนเงนิ 

(บาท)

ประกวดแผนธุรกิจสร้างสรรค์

สาํหรับคนรุ่นใหม่ ประจาํปี 2561 

“Initiative Business Plan 

Competition for New Generation 

2018” จดัโดย สมาคมศิษยเ์ก่า

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

เม่ือวนัท่ี 4  พฤศจิกายน 2561

ณ EC 5205 อาคารปฏิบติัการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้รับรางวลั ชนะเลศิอนัดบัที ่1

นายฉตัริน ทองศรี 

รหสั  6110751910

เม.ย.62 5,000



ช่ือ/ประเภททุน

ช่ือ-นามสกุล

นิสติที่ได้รับทุน
ช่วงเวลาที่

ขอรับทุน

สนับสนุน

จาํนวนเงนิ 

(บาท)

ประเภททีม จากการแข่งขนัยงิธนู

ชิงแชมป์ประเทศไทย จากสมาคม

กีฬายงิธนูแห่งประเทศไทย 

ระหวา่งวนัท่ี 2 - 8 พ.ย. 2561

ได้รับรางวลั  เหรียญทอง

น.ส.กชพร  ประทุมสุวรรณ

รหสั 6010700124

เม.ย.62 10,000

ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีผล

คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 3.50 

ข้ึ น ไ ป ( นิ สิ ต ท่ี ผ่ า น เ ก ณ ฑ ์

Admissions รวมสูงสุดตามเกณฑ)์

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์

ได้ผลการเรียน
CUM. G.P.A.=3.77 

น.ส.มนญัฌา ไชยโย  
รหสั 6010701015 

ม.ค. 62 20,000 บาท



ช่ือ/ประเภททุน

ช่ือ-นามสกุล

นิสติที่ได้รับทุน
ช่วงเวลาที่

ขอรับทุน

สนับสนุน

จาํนวนเงนิ 

(บาท)

ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย ์

(ต่อเน่ืองคนละ 10,000 บาท)

น.ส.ณฐันรี โนนทะศรี

รหสั  5810700608

น.ส.วารุณี สร้อยทอง

รหสั  5810752713 

น.ส.กนกพร ตนักิจเจริญ

รหสั 5810751296    

น.ส.ศุภรัตน์  สนธิสุข

รหสั  5910701215    

น.ส.ธญัญาภรณ์ โป๊ะแกว้

รหสั  6010700744  

ม.ค. 62 50,000 บาท



งานด้านวเิทศสัมพนัธ์



คณะกรรมการวเิทศสัมพนัธ์ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับ 

Assoc. Prof. Nicholas Horsewood จาก Department of Economics, University of 

Birmingham สหราชอาณาจักร เข้าเยีย่มภาควชิาเศรษฐศาสตร์ ในวนัพุธที ่24 เมษายน 2562 

เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 

โดยทาง University of Birmingham มคีวามสนใจทาํความร่วมมือหารือ

ทางด้านวชิาการ และการแลกเปลีย่นนิสิต ระหว่างภาควชิาเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ University of Birmingham



งานด้านวจิยั

และบริการวชิาการ



Brown Bag Seminar คร้ังที ่4/2562

หัวข้อ  ‘ผลกระทบของ e-payment และ Cryptocurency ต่อการดาํเนินนโยบายการเงนิ’ 

ในวนัศุกร์ที ่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 5605 อาคารปฏิบัตกิาร คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย คณะกรรมการวจิัย  ภาควชิาเศรษฐศาสตร์

โดย ดร.ฐิตมิา  ชูเชิด  

รองผู้อาํนวยการฝ่ายนโยบายการเงนิ

ธนาคารแห่งประเทศไทย



ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยนิด ี

รศ.ดร.วษิณุ อรรถวานิช 

ได้รับรางวลั อาจารย์ป๋วย อึง้ภากร ปี 2562 ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์รุ่น

ใหม่ทีม่ผีลงานทางวชิาการดเีด่นอย่างต่อเน่ือง วนัเสาร์ที่ 9 มนีาคม 2562

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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