
ผลการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 – กนัยายน 2563)

วนัศุกร์ที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 7 อาคารปฏบิตัิการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

“เทีย่งวนั
บอกกล่าว

เล่าสู่กนัฟัง”

โครงการสานสัมพนัธ์และ
ส่ือสารข้อมูลของบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์



ผลการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 – กนัยายน 2563)

1. ด้านประกนัคุณภาพ

2. ด้านบริหาร

3. ด้านวชิาการ

4. ด้านวจิยั

5. ด้านกจิการนิสิต

6. ด้านการเงนิและบัญชี
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ด้านประกนัคุณภาพ
o งานด้านประกนัคุณภาพ

o งานด้านแผนงานและงบประมาณ

o งานด้านสารสนเทศ

o งานด้านการจัดการความรู้

o งานสนับสนุนการดาํเนินงานอ่ืน ๆ



QS WORLD UNIVERSITY RANKING:
By Subject Economics กบัมหาวทิยาลยัคู่เทยีบในประเทศไทย ปี 2016-2020
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งานด้านประกนัคุณภาพ

6



• ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 ทั้ง 13

หลกัสูตร ในระหว่างวนัที ่2-25 กรกฎาคม 2563 ผลการประเมินมีดังนี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ด้วยเกณฑ์ EDPEX ปีการศึกษา 2562
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การจดัทาํระบบงาน (Work System) และกระบวนการดาํเนินงาน (Work Process) ตามพนัธกจิ

บรรลุตามวิสัยทัศน� และพั
นธกิจ

บัณ
ฑ

ิตมีคุณ
ภาพ

/ ผลงานวจิัยและการเผยแพ
ร�/ องค�ความรู�

สมรรถนะหลัก: เป�นสถาบันการศึกษาท่ีมุ�งเน�นทางเศรษฐศาสตร�และเศรษฐศาสตร�ประยุกต� ได�แก� เศรษฐศาสตร�สหกรณ� เศรษฐศาสตร�เกษตรและ

ทรัพยากร และธุรกิจการเกษตร เพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชน

ค�านิยมองค�กร (Core Value) : เรียนรู� ทุ�มเท มุ�งมั่น ทันกาล

Operation OutboundInbound

ระบบงาน 
การผลิตบัณฑิต

- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- การบริหารและพัฒนาอาจารย�
- การรับนิสิต
- การสนับสนุนการเรยีนการสอน

ระบบงาน 
การวิจัย

การบริหารทรัพยากรสนับสนุนด�านการ
วิจัย

ผลงานวิจัยตอบโจทย�สังคม
เป�นท่ียอมรับ และนําไปใช�ต�อยอด

การบริหารทรัพยากรสนับสนุนด�านการ
บริการวิชาการ

ระบบงาน 
การบริการวิชาการ

การบริหารจัดการด�านบริการวชิาการ
การเผยแพร�ผลงานบริการวชิาการ การเผยแพร�องค�ความรู�
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แผนและการพัฒนาคุณภาพองค�กร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 

การบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวก

ระบบงานการบริหารและจัดการ

หลักสูตรท่ีทันสมัย 

ตรงตามความต�องการ

- การบริหารหลักสูตร

- การส�งเสริมและพัฒนานิสิต 

- การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของ

หลักสูตร

- การบริหารจัดการด�านการวจิยั
- การส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิจัย

และการนําผลงานวิจยัไปใช�เชงิประยกุต�
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การให้คาํปรึกษาการพฒันาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลศิ (EdPEx)

ทมีทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมให้คาํปรึกษา ประกอบด้วย

• รศ. นงนุช องัยุรีกลุ ที่ปรึกษาภายใน มก.

• รศ. วลยัภรณ์ อตัตนันทน์ ที่ปรึกษาภายใน มก.

• รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ที่ปรึกษาภายใน มก.

• รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ ที่ปรึกษาภายใน มก.
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คร้ังที ่1 เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2563

เพ่ือพจิารณาผลการประเมินตนเองตาม SA 

Program การจัดแผนพฒันาทีสํ่าคญั DP3-

Prioritize

คร้ังที ่2 เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2563

เพ่ือปรับปรุง DP3 การจัดทาํ Storyboard และ 

FISHBONE DIAGRAM

คร้ังที ่3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

เพ่ือการจัดทาํแผนพฒันา [DP5-Action Plan]



คร้ังที ่1 เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2563
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คร้ังที ่2 เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2563
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ตวัอย่าง Fishbone
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รายงานผลการดาํเนินงานตวัช้ีวดัและการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน

• รายงานผลการดาํเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 
และ 2 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) เสนอวาระเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะ คร้ังที ่4/2563

• รายงานผลการดาํเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 
เดือน เมษายน –มิถุนายน 2563 เสนอวาระเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังที่
8/2563

• รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน ประจาํปีงบประมาณ 2563 เสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ประจาํทุกเดือน 
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การจดัทาํ
รายงานการประเมนิตนเอง

(Self Study Report :SSR)
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งานด้านแผนงานและ
งบประมาณ
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การบริหารงบประมาณ

เงนิรายได้ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

: ปรับแผนและ

เปลีย่นแปลงรายการ
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การบริหารงบประมาณเงนิรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :

การขอกนัเงนิเหล่ือมปี



ผลการสํารวจความพงึพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ
(คร้ังที ่2 ระหว่างเดือนมกราคม – มถุินายน 2563)

หน่วยงาน ผลการประเมิน

ภาพรวมสํานักงานเลขานุการ 3.91

งานบริการการศึกษา 3.96

งานอาํนวยการและทรัพยากรบุคคล 3.84

งานแผนและพฒันาองค์กร 3.88

งานคลงัและพสัดุ 4.12

งานอาคาร สถานที ่และยานพาหนะ 3.73
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งานด้านสารสนเทศ
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การพฒันาจัดทาํฐานข้อมูล

เพ่ือการบริหารจัดการและการตดัสินใจ
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1. ความต้องการ

ข้อมูล

2. แหล่งข้อมูล 

3. ออกแบบการ

จดัเกบ็ฐานข้อมูล 

4. หน่วยงานที่มี

ข้อมูล 

5. ประมวลผล  

6. การแสดง

ผลลพัธ์

จัดทาํกระบวนการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
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การตดิตั้ง Wireless Assess Point จาํนวน 6 จุด
วนัที่ 18-19 มนีาคม 2563 ณ อาคาร 1 และ 2

27



ตรวจสอบคอมพวิเตอร์ทีนํ่าไปสนับสนุนสโมสรนิสิต และ เตรียมจําหน่าย

เสียใช้ได้
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จดัหาอปุกรณ์สนับสนุนการการเรียนการสอน 
เคร่ืองสวทิช์ กล้อง ตดิตั้งโปรแกรม และคู่มือโปรแกรม สนับสนุนการเรียนการสอน
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สนับสนุนการประชุมด้วยระบบออนไลน์ การสอบสัมภาษณ์
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งานด้านการจดัการความรู้
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กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้

การจัดกระบวนงานตามพนัธกจิของคณะ
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งานสนับสนุนการดาํเนินงานอ่ืน ๆ
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ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการป้องกนั covid-19
วนัที ่20 มนีาคม 2563 ณ อาคาร 1และ 2
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สนับสนุนการจัดทาํเวบ็ไซต์ และเล่มรายงานการจัดประชุมวชิาการระดบับัณฑติศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ คร้ังที ่14 ประจําปี พ.ศ. 2563 วนัที ่15 พฤษภาคม 2563
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สนับสนุนการดาํเนินงานและการประเมนิ
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สนับสนุนการจดัโครงการ
“ความคดิเชิงบวกเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง”
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สุดท้ายน่ีขอขอบคุณ….
คุณกนัทมิา จันทร์อาํไพ
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปชํานาญการ
หัวหน้างานแผนและพฒันาองค์กร

ทีช่่วยสนับสนุนงานแผนด้วยดเีสมอมา
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ด้านบริหาร

39

o การพฒันาทรัพยากรบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์

o การปรับปรุงสภาพภูมทิศัน์และกายภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์

o โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ของคณะเศรษฐศาสตร์
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o ตาํแหน่งทางวชิาการ

ขอเทยีบตําแหน่งทางวชิาการ

1. ดร.ภาสกร ธรรมโชติ (ศกท)

2. ดร.ศศิภา พจน์วาท ี(สก)

รองศาสตราจารย์

1. รศ.ดร.ประพณิวดี ศิริศุภลกัษณ์ (ศกท)

2. รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง (ศศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ผศ.ดร.ชยนัต์ พภิพลาภอนันต์ (ศศ)

2. ผศ.ดร.พุฒิพฒัน์ ทววีชิรพฒัน์ (ศศ)

3. ผศ.ดร.นภสม สินเพิม่สุขสกลุ (ศกท)

4. ผศ.ดร.พมิพ์พร โสววฒันกลุ (สก)
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o ตาํแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ

ชํานาญการ

1. นางขวญัเมือง สุจริต (สลค) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

2. น.ส.สายสดา ศรีอุไร (สถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์) ตําแหน่งนักวจัิยชํานาญการ

ชํานาญการพเิศษ

1. นางปิยวรรณ โวทาน 

อยู่ระหว่างการพจิารณาของมหาวทิยาลยัในการขอตําแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการพเิศษ 
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การปรับปรุงสภาพภูมทิศัน์และกายภาพ 

ภายในคณะเศรษฐศาสตร์
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การรวบสายสัญญาณส่ือสาร

Before After



ทีเ่กบ็ของ อาคาร 2
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Before

After



ปรับระดบัพืน้และเทปูนใต้หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 5

Before
46

After



ปรับปรุงพืน้ทีบ่ริเวณศาลพระภูมิ
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AfterBefore



ปรับปรุงอาคาร 4 (อยู่ระหว่างดาํเนินการ)

Before

48

After



ตดิตั้งป้ายช่ืออาคาร
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Before After



งานร้ือถอนเสาไฟฟ้า
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Before After



ปรับปรุงต้นพลูด่าง อาคาร 5
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Before After



ย้ายประตูทางออกฉุกเฉิน

52

Before After



ดูแลรักษาระบบเตือนสัญญาณอคัคภีัย

5353



ย้ายพืน้ทีร้่านช่ัวคราว
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ใต้อาคาร 6

ใต้อาคาร 1



มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือ Covid-19
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โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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โครงการ "งานแสดงกตเวทติาจิต “แสดสน นนทรี 63"
วนัที ่23 กนัยายน 2563

ณ คณะเศรษฐศาสตร์

ห้อง EC 5205 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการ
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โครงการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์   

ประจําปีงบประมาณ  2563

วนัที ่12-13 กนัยายน 2563 ร่วมทาํบุญและถวายสังฆทาน 

ณ วดัข่อย และนมสัการพระธาตุฉิมพลพีระเศรษฐีนวโกฏิ 

ภายในประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ จังหวดัเพชรบุรี
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โครงการ "สัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2563"

วนัที ่2 กนัยายน 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์

และ ในระหว่างวนัที ่11-13 กนัยายน 2563 

ณ จังหวดัประจวบครีีขันธ์



ด้านวชิาการ
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61

การจดัประชุมวชิาการระดบับัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ คร้ังที ่14 ประจาํปี พ.ศ. 2563

14th Graduate Conference in Economics

เม่ือวนัที ่15 พฤษภาคม 2563



62

จัดทาํคาํร้องนิสิต Online

รองรับสถานการณ์ covid-19 เรียน online

และ Work from home
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ดาํเนินการสํารวจนิสิตทีไ่ด้รับผลกระทบ

จาก COVID-19 และความคดิเห็นเกีย่วกบั

การจัดเรียนการสอนออนไลน์

สํารวจเม่ือวนัที ่9-11 มถุินายน 2563

ผู้ตอบแบบสํารวจ 1,686 ราย 
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จัดทาํคู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2563
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ดาํเนินการถ่ายทอดสด Online พูดคุยแนวทางการจัดการสอนในสถานการณ์ Covid-19
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ดาํเนินการถ่ายทอดสดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Online

ประจําปีการศึกษา 2563

เม่ือวนัที ่29 มถุินายน 2563
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จัดทาํคู่มือการใช้โปรแกรม Teams

เผยแพร่ใน web site คณะเศรษฐศาสตร์
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จัดทาํฐานข้อมูลผลงานทาง

วชิาการคณาจารย์คณะ

เศรษฐศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวชิาการรอบ 5 ปี
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ด้านวจิัย
o ด้านงานวจิยั

o ด้านวารสาร

o ด้านการให้รางวลัผลงานวจิยัทีไ่ด้ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

o การแก้ไขระเบียบ / หลกัเกณฑ์
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โครงการพฒันาวชิาการ

- มีการสรุปรายงานโครงการพฒันาวชิาการเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ เป็น

ประจาํทุกเดือน

- มีการแจ้งหัวหน้าโครงการฯ เกีย่วกบักาํหนดการส่งงานและการเบิกเงนิในงวดต่างๆ เพ่ือให้

การดาํเนินโครงการเป็นไปตามกาํหนด

ด้านงานวจิยั
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ความคืบหน้างานวจิัย บทบาทด้านการศึกษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ภายใต้ 

“เกษตรศาสตร์ สร้างคน พฒันาชาต ิอย่างยัง่ยืน” 

- ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

ด้านงานวจิยั (ต่อ)
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การจัดทาํเล่ม Book of Abstract 2020

- มีการจดัทาํเล่ม Book of Abstract 2020 ซ่ึงได้รวบรวม

บทคดัย่อจากงานวจิยัของคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

ทั้งจากทุนสนับสนุนภายในมหาวทิยาลยั และทุนสนับสนุน

ภายนอกมหาวทิยาลยั

ด้านงานวจิยั (ต่อ)
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ความคืบหน้าของการจัดทาํวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 ปีที ่27 ฉบับที ่1 (มถุินายน 2563) จัดพมิพ์

เรียบร้อยแล้ว

 ปีที ่27 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2563) Upload 

บทความขึน้เวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้ว สําหรับตวัเล่ม

อยู่ในระหว่างตรวจทานต้นฉบับเพ่ือส่งเข้าโรง

พมิพ์  

 มกีารรายงานความก้าวหน้าเข้าทีป่ระชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน

ด้านวารสาร

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ
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 อาจารย์ผู้ได้รับรางวลัผลงานวจัิยทีไ่ด้ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิได้แก่                                                

รศ.ดร.วรด ี จงอศัญากลุ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ผลงานวจัิยเร่ือง “The effect of new futures contracts on gold futures price volatility: 

Evidence from the Thailand futures exchange” ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

Cogent Economics & Finance, 2020, 8(1) ซ่ึงเป็นวารสารทีอ่ยู่ใน Q3 ในฐานข้อมูลการจัดอนัดับ

วารสาร SJR 

 เร่ืองอยู่ในระหว่างรอการเบิกจ่าย

ด้านการให้รางวลัผลงานวจัิยทีไ่ด้ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ
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การแก้ไขระเบียบการจัดสรรทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

- มีการแก้ไขระเบียบการจดัสรรทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การร่างหลัก เกณฑ์การขอทุนโครงการวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัย

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

- มีการร่างหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ ในอัตราเงินสนับสนุนโครงการละ 200,000 บาท โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณาและอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล ซ่ึงอยู่ในระหว่างดําเนินการ

ตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



ด้านกจิการนิสิต

76
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โครงการการส่งเสริมพฒันาความรู้ด้านคอมพวิเตอร์

สําหรับนิสิต ปีการศึกษา 2562

การใช้โปรแกรม SQL

วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง EC5606

มีนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าอบรม จํานวน 40 คน

1
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โครงการเตรียมความพร้อมในการทาํงาน

“บุคลกิภาพทีด่ ี(Smart Personality) กญุแจสู่ความสําเร็จ”

วนัองัคารที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น 

ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  

มีผู้เข้าร่วมอบรม 41 คน 

โดยมีทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมถึงบุคลากรและศิษย์เก่า

2
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Job Fair คร้ังที ่2 ปีการศึกษา 2563

วนัที ่5 มีนาคม 2563

มีบริษัททีเ่ข้าร่วมงาน 33 บริษัท

3
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

วนัจันทร์ที ่29 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. 

โดยวธีิการถ่ายทอดสดจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผ่าน Facebook Live งานบริการการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

โดยมีนิสิตช้ันปีที ่1

ลงทะเบียนในช่วงเวลาทีถ่่ายทอดสดจํานวน 849 คน

4
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พธีิไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ และมอบทุนการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา 2563

วนัพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 10.45 น ณ 

ห้องประชุม EC5205 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 

งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

โดยมีตัวแทนนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก จํานวน 13

หลกัสูตรมอบพานไหว้ครู  นอกจากนีย้งัมีการมอบทุนการศึกษาจาก 

8 กองทุนการศึกษา รวมจํานวน 38 ทุน มูลค่ารวม 460,000 บาท

5



พธีิไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ และมอบ
ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 (ต่อ)

82

5



โดยใช้เงินกองทุนย่อยเพ่ือพฒันานิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนิสิต โดยมีการรับสมัครจํานวน 3 รอบ ดังนี้

1 รอบที ่1 รับสมัครระหว่างวนัที ่20 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563 มีนิสิตได้รับทุน 153 ทุน

2 รอบที ่1 (เฉพาะนิสิตช้ันปีที ่1) รับสมัครระหว่างวนัที ่1- 17 ก.ค. 2563 มีนิสิตได้รับทุน 24 ทุน

3 รอบที ่3 รับสมัครระหว่างวนัที ่13-28 ส.ค. 2563 มีนิสิตได้รับทุน 178 ทุน

รวมทั้งส้ิน 355 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1,775,000 บาท

83

6
การพจิารณาจดัสรรทุนช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบของ COVID-19

สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาควชิา
ภาควชิา

เศรษฐศาสตร์

ภาควชิา

เศรษฐศาสตร์เกษตร

และทรัพยากร

ภาควชิาสหกรณ์

เศรษฐศาสตร์การ

ประกอบการ 

หลกัสูตรนานาชาติ

รวม 
รอ

บ
 1

ช้ันปี 1 - - - - 0

ช้ันปี 2 13 21 22 1 57

ช้ันปี 3 16 10 25 - 51

ช้ันปี 4 11 19 15 - 45

รอ
บ

 2

ช้ันปี 1 6 8 10 - 24

ช้ันปี 2 - - - - 0

ช้ันปี 3 - - - - 0

ช้ันปี 4 - - - - 0

รอ
บ

 3

ช้ันปี 1 3 4 5 - 12

ช้ันปี 2 4 11 9 - 24

ช้ันปี 3 16 34 18 - 68

ช้ันปี 4 17 28 27 2 74

รวม 86 135 131 3 355

การพจิารณาจัดสรรทุนช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบของ COVID-19

สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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7 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2563

วนัซ้อมย่อย วนัอาทติย์ที ่4 ตุลาคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ และอาคารจักรพนัธ์เพญ็ศิริ

วนัซ้อมใหญ่ วนัเสาร์ที ่10 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจักรพนัธ์เพญ็ศิริ

วนัพธีิพระราชทานปริญญาบัตร วนัพฤหัสบดทีี ่15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจักรพนัธ์เพญ็ศิริ
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ด้านการเงนิและบัญชี
o งานการเงนิและบัญชี

o งานพสัดุ
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งานการเงนิและบัญชี

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือช่วยเหลือนิสิตทีไ่ด้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ในภาคฤดูร้อน และ

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

- ค่าธรรมเนียมพเิศษคณะ ลด  2,000  บาท ทุกโครงการ

1

สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการเข้าตรวจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

ตามแผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ 2563 เม่ือวนัที ่9-10 กรกฏาคม  2563 

2
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งานพสัดุ

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพทิยาลงกรณและบริเวณ

โดยรอบ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ิน  22,900,000 บาท  

ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วนั

- ผู้ควบคุมงาน  บริษัท พนีาเคลิ คอนซัลแตนท์ จํากดั

- ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัทไรท์ แมน จํากดั

- กาํหนดวนัเร่ิมสัญญา วนัที ่18 สิงหาคม 2563

- กาํหนดวนัส้ินสุดสัญญา  วนัที ่13 มิถุนายน  2564

1
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งานพสัดุ

บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2564  คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จํากัด 

วงเงนิ 1,779,624 บาท

2

บริษทัทีไ่ด้รับการคดัเลือกให้จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ใน

ปีงบประมาณ 2564  คือ บริษทั ธีภพกรุ๊ป จาํกดั วงเงนิ 1,135,000 บาท

3
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คณบด…ี

บอกกล่าว



ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2563

91
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การเผยแพร่ข่าวสารของ

คณะเศรษฐศาสตร์

ประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ดงันี้

- กลุ่มไลน์ ตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย (Set Corner)

- กลุ่มไลน์ ห้องสมุดสาขา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

- กลุ่มไลน์คลงัความรู้ดจิิทลั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

- กลุ่มไลน์ประชาสัมพนัธ์คณะบริหาร (ช่ือไลน์รอบร้ัวพงังา)

- กลุ่มไลน์ เวบ็ไซต์ คณะเศรษฐสาสตร์

- กลุ่มไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

- กลุ่มไลน์ งานพสัดุ

- กลุ่มไลน์ บุคลากร สลค.



“เทีย่งวนั
บอกกล่าว
เล่าสู่กนัฟัง”

ขอบคุณค่ะ/ครับ

โครงการสานสัมพนัธ์และส่ือสารข้อมูลของ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
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