
Aสารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

	 วิทยาเขตศรีราชาเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ที่เป็นแหล่งผลติและพฒันาก�าลงัคน	เพื่อสนอง 
ความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ภูมิภาค	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 
ได้รับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ 
เป็นรุ่นที่	 6	 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโดยเฉพาะ 
ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	 ที่มีบทบาทส�าคัญในการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
	 ขอต ้อนรับนิสิตใหม ่ทุกท ่านเข ้าสู ่ รั้วมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	
และขอให้นิสิตใหม่ทุกท่านตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเอง	 ต่อสังคม	 และประเทศ
ชาติ	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการศึกษาภายในช่วงระยะเวลา
ตามที่ก�าหนดไว้ในหลกัสูตร

(รองศาสตราจารย์	ดร.ก่อโชค	จันทวรางกูร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา



B สารจากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ผมขอแสดงความยินดี	 และ	 ขอต้อนรับนิสิตใหม่ของ 
คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตศรีราชา	 พร้อมด้วยความปรารถนาดี	 เพื่อความ
ส�าเรจ็ของทกุคน
	 การเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย	 มีความ
แตกต่างจากที่ท่านเคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็น 
อย่างมาก	ที่ส�าคญัยิ่งกค็อื	นสิติจะต้องทุ่มเทเวลา	เอาใจใส่ 
ทั้งในห้องบรรยายและนอกห้องบรรยาย	 จะต้องศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง	 จะต้องมีสมาธิ	 มีความขยัน
หมั่นเพยีร	และ	มคีวามรบัผดิชอบในทกุด้านสูงขึ้น		
	 ผมเชื่อว่า	 นิสิตทุกคนต้องการความส�าเร็จในการเรียน	 

และในการท�างานในอนาคต	 การเลือกเรียนทางเศรษฐศาสตร์	 นับว่าเป็นการ 
ตัดสินใจที่ดี	 และยิ่งหากเรียนได้ดี	 ความส�าเร็จในชีวิตก็อยู่แค่เอื้อม	 เพราะเมื่อ 
เรยีนจบด้านนี้แล้ว	โอกาสของชวีติ	โดยเฉพาะในหน้าที่การงานมหีลากหลาย	จงึ
ขอแนะน�าให้ทกุคน	จงทุม่เท	และท�าให้ดทีี่สดุ	เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาการที่น่าสนใจ	
ใช้ได้ทั้งในหน้าที่การงาน	 และชีวิตประจ�าวัน	 ทุกคนไม่ว่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ 
หรอืไม่	จะต้องใช้เศรษฐศาสตร์ตลอดเวลาและตลอดชวีติ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ทองโรจน์		อ่อนจันทร์)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	คณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cสารจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภชาติ		สุขารมณ์)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา

	 ในนามของ	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 คณะ
เศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผ่านการ 
คดัเลอืกให้เป็นนสิติใหม่ระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์	
ของคณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วทิยาเขตศรรีาชา	ประจ�าปีการศกึษา	2559
	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีภารกิจส�าคัญในการจัดการ
เรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	เป็นต้นมา	 
และเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข ้าศึกษาในหลักสูตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นรุ ่นแรก 
ในภาคต้น	 ปีการศึกษา	 2554	 ซึ่งในปัจจุบันเปิดรับนิสิต 
ระดบัปรญิญาตรี	 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์	ภาคปกต	ิ เป็นรุ่นที่	 6	 และภาคพเิศษ	
เป็นรุ่นที่	3	จ�านวนกว่า	350	คน
	 คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่เล่มนี้	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชาได้จัดท�าขึ้น	 
เพื่อให้นสิติระดบัปรญิญาตรไีด้ทราบเกี่ยวกบัหลกัสูตรการศกึษา	 กฎระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั	การท�ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	และการด�าเนนิชวีติในรั้วมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางให้นสิติสามารถปฏบิตัตินได้อย่างเหมาะสม	 และ
สามารถวางแผนการศึกษาเล่าเรียนให้ส�าเร็จได้ดังที่ตั้งใจ	 เพื่อให้การเรียนระดับ
ปริญญาตรีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 อันจะเป็นผลดีแก่นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
รวมทั้งสร้างชื่อเสยีงให้แก่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
	 การที่นิสิตได้มีโอกาสเข้าเรียนระดับปริญญาตรี	 นับเป็นช่วงหนึ่งที่ส�าคัญ
ของชีวิต	 ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดอาชีพการงาน	 ลักษณะพฤติกรรม	 ความเป็นอยู่ 
ในอกีหลายสบิปีข้างหน้า	ขอให้นสิติทกุคนจงเตรยีมกายใจให้พร้อมในการเรยีนและ 
การท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อจักได้พัฒนาตนเองไปสู่จุดหมายที่นิสิตได้ตั้งไว้	 คณะ 
เศรษฐศาสตร์	ศรรีาชา	ในฐานะหน่วยงานที่รบัผดิชอบจดัการเรยีนการสอนได้ตระหนกั 
และให้ความส�าคัญในการพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของนสิติที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ก�าหนดไว้	ได้แก่	ส�านกึด	ีมุง่มั่น	สร้างสรรค์และสามคัคี
	 ในโอกาสวันปฐมนิเทศนี้	 ขออวยพรให้นิสิตทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
แห่งนี้	อย่างมคีวามสขุ	และประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาเล่าเรยีนตามที่ตั้งใจไว้



D Eสารจากหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

	 ผมขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี 	 สาขา 
เศรษฐศาสตร์	 ทุกท่านที่เป็นนิสิตใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์	
ศรีราชา	 ในปีการศึกษา	 2559	 ซึ่งเป็นรุ ่นที่	 6	 ของคณะ
เศรษฐศาสตร์	ศรรีาชา
	 การเรยีนในระดบัปรญิญาตร	ีในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์นั้น	 
นอกจากนิสิตจะต้องศึกษาวิชาต่างๆ	 จากอาจารย์ผู ้สอน 
ในชั้นเรยีนแล้ว	นสิติต้องหาความรูเ้พิ่มเตมิเพื่อฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์	 เพราะการน�าไปประยุกต์ใช้	 อีกทั้งนิสิตควร 
ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเสริมการเรียนต่างๆ	 ที่จะ 
ช่วยพฒันาทกัษะศกัยภาพนสิติในด้านอื่นๆ	ด้วย
	 ขอให้นิสิตทุกท่านตั้งใจเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน	
เพื่อตัวของนิสิตเองและเพื่อสังคม	 ผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ	 
จะได้มโีอกาสดแูลนสิติทกุท่าน	และผมขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุท่านประสบความส�าเรจ็
ในการศกึษาตามหลกัสูตร

(ดร.พัฒน์		พัฒนรังสรรค์)
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สารจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

	 	 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี 	 สาขา 
เศรษฐศาสตร์	 ทุกท่านที่เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	ในปีการศกึษา	2559
	 	 การที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนระดับปริญญาตรี	 ในคณะ
เศรษฐศาสตร์	 ที่ศรีราชานี้	 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของ 
ชีวิต	 นิสิตจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนจากที่เคยเรียน 
ในระดับมัธยม	 คือ	 นอกจากนิสิตจะต้องศึกษาวิชาต่างๆ	 
จากการฟังบรรยายในห้องเรียนและการค้นคว้าหาความรู ้
จากห้องสมุดแล้ว	 นิสิตยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนอีกหลาย
อย่างที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้กับนิสิตเมื่อจบการศึกษา 
ออกไปประกอบอาชพี	หรอืท�างานรบัใช้สงัคมและประเทศชาต	ิ

จึงขอให้นิสิตจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนกับการท�ากิจกรรม 
และเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเรียน	 เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน	 
เพื่อตวัของนสิติเองและเพื่อสงัคม
	 ขอเป็นก�าลังใจให้นิสิตทุกท่านประสบความส�าเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร	
เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้คู ่คุณธรรม	 ตลอดจนสามารถน�าความรู้	 และ
ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้	เพื่อพฒันาตนเอง	สงัคม	และประเทศชาตติ่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

(รองศาสตราจารย์ศรีอร		สมบูรณ์ทรัพย์)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	คณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา
อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา



F สารจากประธานคณะกรรมการ
ดำ เนินงานโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

	 นิสิตที่รัก	 ครูในนามของคณะกรรมการด�าเนินงาน 
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์	 (ภาคพิเศษ)	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 
ขอต้อนรับนิสิตทุกคนเข้าสู่รั้วนนทรีแห่งนี้ด้วยความยินด ี
อย่างยิ่ง	
	 การเรียนในมหาวิทยาลัยเป ็นอีกก ้าวหนึ่งในชีวิต 
ของพวกเราที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่า	 เราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะ 
รับผิดชอบตัวเองหรือไม่	 เพราะการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็น
เพราะเรามีอายุมากขึ้น	 แต่ต้องเป็นเพราะเรามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น	 รับผิดชอบต ่อการเรียน	 ต ่อการ
ครองตน	 ต่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 นิสิตที่มาเรียน 

ที่คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 มาจากหลากหลายภูมิภาค	 หลากหลายพื้นฐาน 
ครอบครัว	 แต่เมื่อเรามาอยู ่ร ่วมกันที่คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 เราเป็น 
ลูกแม่นนทรีร ่วมกัน	 เราควรน�าโอกาสอันดีจากความหลากหลายที่เรามีมา 
แลกเปลี่ยน	 เรียนรู ้ซึ่งกันและกัน	 ร่วมพัฒนาตนเองไปด้วยกันตลอด	 4	 ปี 
ที่เราอยู่ร่วมกัน	 รวมทั้งเรียนรู้ทุกอย่างที่มีทั้งในและนอกห้องเรียน	 ท�ากิจกรรม 
ทุกอย่างที่อยากท�า	 เข้าร่วมโครงการต่างๆ	 ที่คณะฯ	 และมหาวิทยาลัยจัดให	้ 
ครูเชื่อมั่นว่าถ้าเราร่วมมือกันตามภาระกิจหน้าที่ของแต่ละคน	 อีก	 4	 ปีข้างหน้า	 
เราจะมบีณัฑติเศรษฐศาสตร์ที่มคีณุภาพออกไปรบัใช้สงัคมอย่างน่าภาคภูมิ	
	 ครูขออวยพรให้นสิติของครูทกุคนประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน	มคีวามสขุ 
ในการใช้ชีวิต	 มีสติในการครองตน	 และส�าเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 ตามที่มุ่งหวัง	 และครูขอฝากให ้
พวกเราระลกึไว้เสมอว่า
	 “ประชาชนคอืเจ้าของประเทศ	เกษตรศาสตร์คอืภาษขีองประชาชน”

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์	ดร.	โสมสกาว	เพชรานนท์
ประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	(ภาคพิเศษ)	
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ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร

ทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย	

ถือก�าเนิดมาจาก	 โรงเรียนฝึกหัดครู

ประถมกสกิรรม	เมื่อ	พ.ศ.	2460	ต่อมา

ได้ขยายและยกฐานะขึ้นเป็น	 วิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 และพัฒนาจนกระทั่ง 

ก่อตั้งเป็น	“มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”	โดยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ฉบบัแรก	เมื่อวนัที่	2	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.2486	

	 ต่อมา	ช่วงปี	พ.ศ.	2486-2504	มพีระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์รวมถงึ	 

6	ฉบบั	ฉบบัที่ใช้นานที่สดุ	เมื่อ	พ.ศ.	2511	และ	พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

พ.ศ.2541	คอื	ฉบบัปัจจบุนั	ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	เล่ม	115	

ตอนที่	15	ก	เมื่อวนัที่	24	มนีาคม	พ.ศ.	2541

	 ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ด�าเนนิภารกจิเพื่อสนองนโยบายการกระจาย 

โอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล	 โดยนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน	 

ซึ่งตั้งอยูท่ี่	เลขที่	50	ถนนพหลโยธนิ	แขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหานคร	แล้วนั้น	 

ยังได้จัดการเรียนการสอนในอีก	 3	 วิทยาเขต	 ได้แก่	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 วิทยาเขต

ศรรีาชา	และ	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสกลนคร

	 ตรามหาวิทยาลัย	 ลักษณะเป็นรูปวงกลม	 มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลางล้อม

รอบด้วยกลีบบัวคว�่า	 และกลีบบัวหงาย	 และมีข้อความ	 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

พ.ศ.	๒๔๘๖”	ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสดุ	ตาม	พ.ร.บ.	เครื่องหมายราชการ	พทุธศกัราช	

2482	ที่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมื่อวนัที่	7	พฤศจกิายน	2540	เล่มที่	114	ตอน

พเิศษ	104	ง	และสเีขยีวใบไม้เป็นสปีระจ�ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

	 ความส�าคัญของพระพิรุณกับนาคทรง	 ตามความเชื่อของคนโบราณ	 ได้ยกย่อง 

พระพริณุว่าเป็นเทวดาเจ้าฝน	ร่วมกบันาคบนัดาลให้สายฝนโปรยปรายลงมาให้ได้ใช้กนั	 

มผีูบ้นัทกึไว้ว่า	วรณุ	หรอื	พริณุ	มกี�าเนดิในสมยัที่ชาวอารยนัเข้ามาอยูใ่นอนิเดยี	มอีาชพี 

การเพาะปลูกเป็นหลัก	 จึงหวังพึ่งเทวดาบันดาล	 ให้ฝนฟ้าเป็นใจ	 ซึ่งจัดให้พระพิรุณ 

อยู่ในระดับเทพสูงสุดองค์หนึ่ง	 ในภาพวิจิตรของไทยได้แสดงภาพพระพิรุณเป็นมนุษย์

หนุ่มประดบัเครื่องขตัตยิาภรณ์พระหตัถ์ขวาทรงแสงดาบ	หรอืพระขรรค์ชยั	ประทบัยนื

เหนือนาคราชพาหนะ	 ส่วนนาคที่เป็นเทพพาหนะนี้เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดู

นับถือบูชา	 แล้วขยายถึงดินแดนสยาม	 ตามค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่และนิยาย 

พื้นบ้าน	 เชื่อว่านาคอาศัยอยู่ในภพหนึ่งต่างหาก	 เรียกว่า	 เมืองนาค	 ซึ่งอยู่ใต้บาดาล	

บ้างกว่็านาคเป็นสตัว์ในป่าหมิพานต์	หน้าที่ของนาคนอกจากจะเป็นผูใ้ห้น�้าฝนแก่มนษุย์

แล้ว	ยงัเป็นพาหนะของทวยเทพ	ได้แก่	พระกาฬ	พระเกต	ุและพระพริณุ	และเป็นผูไ้ม่ท�า 

บาป	 ชาวพุทธจึงเรียกหนุ่มฉกรรจ์ที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ว่า	 นาค	 ด้วยเหตุที่ 

พระพริณุและนาคมปีระวตัแิละคณุงามความดนีานาประการ	บรรพชนจงึได้สร้างสรรค์

เป็นเครื่องหมายแทนองค์	 เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้ร�าลึกถึงคุณงามความดี	 และ 

กราบไหว้เทดิทูนด้วยความกตญัญูรู้คณุ

1 2



ต้นไม้ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพลงพระราชนิพนธ์
“เกษตรศาสตร์” นนทรี (Peltophorum Pterocarpum)	 เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2506	สบืเนื่องจากการประชมุสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
เมื่อวนัที่	9	เมษายน	พ.ศ.	2506	เพื่อพจิารณาหาต้นไม้สญัลกัษณ์ประจ�ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
โดยที่ประชมุได้ตกลงเลอืกต้นนนทร	ีเพราะเป็นไม้ยนืต้น	มอีายยุนื	มใีบสเีขยีวแก่	อนัหมายถงึ	สเีขยีว
ขจขีองเกษตร	และมดีอกสเีหลอืงทอง	อนัหมายถงึ	สเีหลอืงของคณะเกษตร	ดงัปรากฏในค�ากราบ
บงัคมทูลของคณุหลวงองิคศรกีสกิาร	(อนิทรี	จนัทรสถติย์)	ในฐานะอธกิารบดี	มใีจความสรปุดงันี้	
 “ต้นนนทรี เป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นฝอยคล้าย
ใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้า ฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานใน 
ทกุสภาพอากาศของเมอืงไทย สมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จงึได้เลอืกให้เป็นต้นไม้ 
ที่เป็นสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงว่า นสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์นั้น  
มีใจผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดมา และสามารถจะท�างานประกอบอาชีพได้ทั่วทุกหน ทุกแห่ง  
ทั้งในไร่นาป่าเขา ทั่วทั้งประเทศไทย”
	 ต่อมา	ในวนัศกุร์ที่	29	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2506	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เสดจ็พระราชด�าเนนิ
พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชนินีาถ	 ทรงปลูกต้นนนทรี	 จ�านวน	 9	 ต้น	 บรเิวณหน้า
อาคารหอประชมุ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และทรงมพีระมหากรณุาธคิณุร่วมทรงดนตรทีี่หอประชมุ 
เป็นครั้งแรกด้วย	พร้อมกนันี้ได้มพีระราชด�ารสัตอนหนึ่งเกี่ยวกบัต้นนนทรี	ความว่า
 “ขอพดูอะไรสกัหน่อย วนันี้ได้รบัเชญิมาปลกูต้นไม้ กท็�าให้คดิว่า การปลกูต้นไม้กจ็�าเป็นจะต้อง
เลอืกว่าต้นอะไรจงึจะด ีเหมาะส�าหรบัมหาวทิยาลยั
 ต้นไม้อะไรๆ กส็เีขยีว ต้นนนทรทีี่เลอืกเป็นต้นไม้ของเกษตร กเ็หมาะสมที่มสีเีขยีวด้วย เหมาะ
มากและน่ายินดีมากที่ต้นนนทรีนั้นปลูกได้ทั่วทุกแห่งของไทย เพราะทนแล้ง ทนแดดได้ นี่เป็น 
ความหมายที่ด ีเพราะคนไทยถ้าปลูกในแผ่นดนิไทยกเ็ตบิโตดแีละเจรญิดี
 ต้นไม้ต้องมดีนิ จงึจะเจรญิได้ด ีถ้าเอาไปใส่ในกระถาง หรอืเอาไปปลูกในน�้า หรอืปลูกในน�้ายา
คณุภาพดีๆ  จากต่างประเทศ กจ็ะหงอยอยู่ไม่ได้ เขาต้องการดนิ
 ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย 
ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยกัน 
รักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย 
คนไทยถ ้ า ไ ร ้ แผ ่ นดิน 
กจ็ะหงอยกนัหมด อยู่กนั
ไม่ได้ และเราก็ไม่อยาก
ให้เป็นเช่นนั้น”

   เขียวธงขจี      ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น 

  สถานเรียนเกษตรนั้น     เราผูกพันบูชา 

  เขียวนาป่าไพร      แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา 

  เพราะไทยผลิตค้า      ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม 

  (หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจส�าราญ  เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม 

  ล้วนปรีเปรมน�าวิชา     สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ 

  จะจงรักจอมจักริน      อีกแดนแผ่นดินท�ากินเก็บผล 

  พระคุณเกษตรล้น      รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย 

 * เพลงพระราชนพินธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   เมื่อ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสรฐิ ณ นคร แต่งค�าร้อง
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เพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพลงประจำ คณะเศรษฐศาสตร์มาร์ชเกษตร

เกษตรศาสตร์เรา	หนกัเบาเรารู้สู้ทน		 	 	 เกษตรเข้าผจญ	ต่างคนเร่งรุกบกุไป
จติใจเกษตรเข้มแขง็	ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจ	 	 เกษตรประกอบกจิใด	พร้อมใจร่วมกนั
เกษตรศาสตร์เรา	หนกัเบาเรารกัสู้ท�า	 	 	 เกษตรศาสตร์เข้าประจ�า	ตรากตร�างานทกุสิ่งอนั
เกยีรตนิ�าเกษตรเฟื่องฟู	พวกเราศษิย์ครูเดยีวกนั	 เกษตรร่วมใจฝ่าฟัน	หมายมั่นจติพลี
(หญงิ)	รกั-เกยีรตสิเีราเชดิชู	คง-อยู่เขยีวขจ	ี 	 (ชาย)	เรา-เกษตรส�ารวมชพีพลี

(พร้อม)	ท�าดเีพื่อชาตไิทย
เกษตรศาสตร์น�า	กสกิรรมไทยไว้รุ่งเรอืง	 	 	 เกษตรศาสตร์ประเทอืง	บ้านเมอืงให้รดุหน้าไป
เกษตรสร้างกองทรพัย์สนิ	ให้มทีั่วดนิแดนไทย	 	 อดุมจตปุัจจยั	แคว้นไทยรุ่งเรอืง

เพลงแสดเหนือนภา

	 	 พวกเรามาร่วมน�้าจติ		 	 	 	 	 บรหิารเศรษฐกจิให้ขจร
	 	 เศรษฐศาสตร์	เศรษฐเกษตร	สหกรณ์	 	 เอื้ออาทรดั่งพี่น้องท้องเดยีวกนั
	 	 เศรษฐศาสตร์ไทยจกัวฒันา	 	 	 	 หากเราใช้วทิยาสมานฉนัท์
	 	 เร่งเข้าเถดิเรว็ไวก้าวให้ทนั		 	 	 	 ชาตเิรานั้นจงึจะปลอดโพยภยั
	 	 *	เราท�างานล้วนอดทนผลงานเด่น	 	 	 ถงึคราวเล่นเด่นน�าตามวสิยั
	 	 ถงึจะแพ้จะชนะระเรงิใจ	 	 	 	 	 เทดิทูนสแีสดไว้เหนอืนภา
	 	 จติใจเราใฝ่ทะนง	 	 	 	 	 	 ดจุดงัหงส์โบยบนิอยู่บนเวหา
	 	 เพยีรเราเพยีรเรยีนรู้อย่ารอช้า	 	 	 	 เพื่อรกัษาความเป็นหนึ่งไว้เอย	(*)

ร�าวงนนทรี

นนทรกี�าลงัดอกบาน	ไม่ช้านานกจ็ะมดีอกใหม่	ลมพดัสะบดัใบโปรย	กลบีดอกโรยกร็่วงหลดุพลนั
ลมโชยดอกโรยร่วงพร	ูเหลยีวดเูหมอืนเราจากกนั	นบัคนืซึ้งทรวงโศกศลัย์	แต่นบัวนัสมัพนัธ์ห่างไกล	(ๆ)

ขอลาแล้วแดนเคยชื่น	ทั้งหลบัทั้งตื่นอาลยั	เกษตรแดนรกัสดุหวง	ร้าวทรวงเหมอืนดงัขาดใจ
ลบัลาร้างกายจากไป	แต่สมัพนัธ์ฝังใจไม่ลมื	(ๆ)

นนทรกี�าลงัแรกผล	ิไม้ใดสจิะเขยีวงามตา	อยู่ชั่วนาตาปี	สไีม่มโีรยรา
เขยีวขจสีดใส	ชื่นหวัใจของเกษตรทกุครา	(ๆ)

เกษตรเป็นแหล่งรวมชวีี	นนทรกีเ็ปรยีบไม้แทนตน	กิ่งแขนงวชิา	ศกึษามานะอดทน
ใบคอืพวกเรานี้	เขยีวขจเีลอืดเกษตรทกุคน	(ๆ)

เกษตรสามัคคี

มาซมิาเกษตรศาสตร์	มาตรหมายใจไมตร	ีร่วมใจรกัสามคัคกีนัชั่วฟ้า
เขยีวขจดี�ารงองค์พริณุนาคา	นั่นคอืตราที่รกัจรงิยิ่งหวัใจ

เกษตร	เกษตร	เป็นแรงหนึ่งชูชาตไิทย	เกษตร	เกษตร	พร้อมใจรกักนัไว้มั่นคง
งานของเรา	เราท�า	เป็นผลน�าด�ารง	ให้ชาตคิงอยู่วฒันาไปชั่วกาล
เรยีนและท�าน�าไทย	ให้วไิลยนืนาน	ต่างสมานสามคัคพีี่น้องเอย

แผ่นดนิไทยไทยท�าเกษตรน�าทางประเทอืง	พี่น้องไทยรุ่งเรอืงเปรมปรดีิ์
เพิ่มพูนทรพัย์ในดนิสนิที่ในน�้าทว	ีใช้ความรู้ที่มใีห้เกดิผล

เหนื่อยกายใจทนเอา	เกษตรเรายอมพลตีน	ตรากตร�ากร�าแดดฝน	ทนไป
ชาตไิทยและคนไทย	นั้นเจรญิรดุหน้าไกลเพราะเราเกษตรได้ช่วยชาตเิอย
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land 

for the well-being of nation.)

ส�านึกดี
(Integrity)

มุ่งมั่น
(Determination)

สร้างสรรค์
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 
อนัเป็นแหล่งรวมของบคุลากร	(Knowledgeable	Man)	และองค์ความรู้	(Knowledge	Body)

ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ (Knowledge of the Land) หมายถงึ	ความหลากหลาย	(Multi-disciplines)	ของ
สาขาวชิาอนัเป็นบรูณาการ	(Integration)	เกี่ยวข้องกบัการเกษตร	ธรรมชาต	ิและมนษุย์บนผนืแผ่นดนิ

ความกินดีอยู่ดีของชาติ (The Well-being of Nation)	หมายถงึ	ความเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ	
(Growth)	ความเข้มแขง็ของสงัคม	(Strength)	ความสมดลุของสิ่งแวดล้อม	(Equilibrium)	และความมั่นคง	
(Security)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ความมั่นคงด้านอาหารของชาต	ิซึ่ง	“ชาต”ิ	ครอบคลมุถงึ	ประชาชน
และผนืแผ่นดนิ

เมื่อปี	พ.ศ.	2498	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได ้ รับอนุญาตให ้ ใช ้พื้นที่บริ เ วณทุ ่ ง
เลี้ยงสัตว ์ เชิงเขาน�้าซับจากกระทรวง
มหาดไทย	ตั้งเป็นสถานวีจิยัศรรีาชา	 เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่วิจัย	 และฝึกงานของนิสิต 
คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
จ�านวน	500	ไร่	(ภายหลงัถูกแบ่งให้หน่วย
งานอื่นเหลอืเพยีง	199	ไร่)	
	 ภายหลังที่รัฐบาลได้จัดท�าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการ	 จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	
ให้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่	 เพื่อเป็นสถานศึกษาท�าการผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับสูง	 
ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก	 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดเตรียมการ 
จดัตั้งวทิยาเขตศรรีาชา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2531	 เพื่อจดัการศกึษาที่มุ่งผลติและพฒันาก�าลงัคน	เฉพาะ
สาขาที่สนองตอบความต้องการก�าลังคนของภาคตะวันออก	 ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติใน 
หลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา	 เพื่อท�าหน้าที่เตรียมการเรียนการสอน	 และวางแผนจัดตั้ง 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีคณะวทิยาการจดัการ	และคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
	 พ.ศ.	 2539	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา	 โดยมีโครงการจัดตั้งคณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ	 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม	(คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรรีาชา)	ปี	พ.ศ.	2542	คณะวทิยาการจดัการ	คณะทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม	และคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	(คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรรีาชา)	ได้รบัการอนมุตัิ
จากมติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายในของวิทยาเขต
ศรีราชา	 เพื่อด�าเนินการเรียนการสอนให้แก่นิสิต	ณ	 วิทยาเขตศรีราชา	 จึงถือว่าวันที่	 29	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	 2542	 เป็นวันที่วิทยาเขตศรีราชาเป็นวิทยาเขตสมบูรณ์ตามกฎหมาย	 ที่ระบุว่าวิทยาเขตจะ
สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย	 คณะวิชาจ�านวน	 2	 คณะวิชาขึ้นไป	 วิทยาเขตศรีราชาได้รับอนุมัติเป็น
วิทยาเขตล�าดับที่	 3	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
เมื่อวนัที่	15	มนีาคม	พ.ศ.	2542
	 ปัจจบุนั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตศรรีาชา	ได้แบ่งโครงสร้างการบรหิารงานออกเป็น	 
ส�านักงานวิทยาเขต	 และอีก	 5	 คณะที่จัดการเรียนการสอน	 ได้แก่	 คณะวิทยาการจัดการ	 
คณะวิทยาศาสตร์	 ศรีราชา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 และ	 
คณะพาณชิยนาวนีานาชาติ

ส�านึกดี (Integrity)	หมายถงึ	มจีติใจที่ดงีาม	มคีวามซื่อสตัย์	สจุรติ	มคีณุธรรม	มจีรยิธรรม
มุ่งมั่น (Determination)	หมายถงึ	มคีวามตั่งใจมั่น	มคีวามอดทน	มคีวามวริยิะอตุสาหะ	มุ่งผล
สมัฤทธิ์ในการท�างานและปฏบิตัใิดๆ
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)	หมายถงึ	เป็นผู้ใฝ่รู้	มคีวามขวนขวายแสวงหาความรู้	มคีวาม
สามารถในการสร้างมูลค่าและคณุค่าจากความรู้	มกีารสร้างนวตักรรม
สามัคคี (Unity)	หมายถงึ	มคีวามร่วมมอืร่วมใจ	รู้จกัประนปีระนอม	สามารถท�างานเป็นทมี	และ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม
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ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้
ประจำคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 เป็นหนึ่งใน	 5	 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต 
ศรีราชา	 แบ่งส่วนราชการออกเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	 และ	 
ส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 นอกจากจัดการเรียนการสอนแล้วยังมีภารกิจด้านการวิจัย	 ให้บริการ 
ฝึกอบรมระยะสั้น	และบรกิารวชิาการแก่ชมุชนในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องอกีด้วย
	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนทางเศรษฐศาสตร์	 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชา
ต่างๆ	 ได้แก่	 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์
ทรพัยากรมนษุย์และอตุสาหกรรม	เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	เศรษฐศาสตร์การเงนิและการคลงั	 
เศรษฐศาสตร์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	เศรษฐศาสตร์เชงิปรมิาณ	และเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี	
หลักสูตรที่เปิดสอนคือหลักสูตร	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 (ศ.บ.)	 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ
และภาคพเิศษ	
	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	 จัดการเรียนการสอนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการน�า 
หลักเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ	 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาโท	 หลักสูตร 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ	(เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ)	ภาคพเิศษ
	 นอกจากนี้ยังมีส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 ท�าหน้าที่ประสานงานด้านงานบริหารทั่วไป	 
งานคลังและพัสดุ	 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ	 งานบริหารการศึกษาและพัฒนา
นสิติ	และงานวจิยัและบรกิารวชิาการ

ตราสัญลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สีประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ต้นไม้ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สีส้ม

ต้นสนฉัตร9 10



โครงสร้างคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา

คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 เป็นหนึ่งใน	 5	 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต 
ศรีราชา	 แบ่งส่วนราชการออกเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	 และ	 
ส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 	 นอกจากจัดการเรียนการสอนแล้วยังมีภารกิจด้านการวิจัย	 ให้บริการ 
ฝึกอบรมระยะสั้น	และบรกิารวชิาการแก่ชมุชนในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องอกีด้วย	
	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนทางเศรษฐศาสตร์	 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชา
ต่างๆ	 ได้แก่	 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์
ทรพัยากรมนษุย์และอตุสาหกรรม	เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	เศรษฐศาสตร์การเงนิและการคลงั	
เศรษฐศาสตร์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	เศรษฐศาสตร์เชงิปรมิาณ	และเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี	 
หลักสูตรที่เปิดสอนคือหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	 (ศ.บ.)	 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ
และภาคพเิศษ	
	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	 จัดการเรียนการสอนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการน�า 
หลักเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ	 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาโท	 หลักสูตร 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ	(เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ)	ภาคพเิศษ
	 นอกจากนี้ยังมีส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 ท�าหน้าที่ประสานงานด้านงานบริหารทั่วไป	 
งานคลังและพัสดุ	 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ	 งานบริหารการศึกษาและพัฒนา
นสิติ	และงานวจิยัและบรกิารวชิาการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ

คณะผู้บริหาร
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.ทองโรจน์		อ่อนจนัทร์

ที่ปรกึษาประจ�าคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศภุชาติ		สขุารมณ์

คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	ศรรีาชา

รองศาสตราจารย์	ดร.โสมสกาว	เพชรานนท์

รองคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	ศรรีาชา

อาจารย์	ดร.วรยศ	ละม้ายศรี

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายการประกนัคณุภาพการศกึษาและงานกายภาพ

อาจารย์จฑุารตัน์	หนูสวุรรณ

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายงานวชิาการและบรหิารการศกึษา

อาจารย์มนต์ชยั	ลลีาถาวรสขุ

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพนสิติ

อาจารย์กนกพร	เพยีรประเสรฐิ

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการนสิติ

อาจารย์	ดร.พฒัน์	พฒันรงัสรรค์

หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์	ดร.ฆนทันนัท์	ทววีฒัน์

หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์

นางสาวสวุรรณา	โพธอิ่อน

ผู้ปฏบิตัหิน้าที่หวัหน้าส�านกังานเลขานกุาร

1

2
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4
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6

7
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3

4 5 6 7

8 9 10

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.ทองโรจน์		อ่อนจนัทร์

ดร.พษิณวุฒัน์		ทววีฒัน์ ดร.จรีศกัดิ์	พงษ์พษิณพุจิติร์

รองศาสตราจารย์	ดร.พศิมยั	จารจุติตพินัธ์รองศาสตราจารย์ศรอีร		สมบูรณ์ทรพัย์
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บุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา



คณาจารย์
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

6 97 8

10 11 12

1

52 3 4

คณาจารย์
ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์

6

5

97 8

10 11

1

2 3 4

1	 อาจารย์	ดร.พฒัน์	พฒันรงัสรรค์

	 หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์

2	 อาจารย์กศุล	เลี้ยวสกลุ

3	 อาจารย์เกวลนิ	มะลิ

4	 อาจารย์โกศล	แซ่จอง

5	 อาจารย์ชริาภรณ์	วงศ์แสน

6	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฐติวิรรณ	ศรเีจรญิ	

7	 อาจารย์นวลพรรณ	ไม้ทองดี

8	 อาจารย์ภคัพชิา	ปฐมพทิกัษ์นกุูล

9	 อาจารย์ภานพุงษ์	สขุเกดิ

10	 อาจารย์มนต์ชยั	ลลีาถาวรสขุ

11	 อาจารย์วรานนัต์	ตนัตเิวทย์

12	 อาจารย์องัศธุร	เถื่อนนาดี

1	 ดร.ฆนทันนัท์	ทววีฒัน์

	 หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์

2	 อาจารย์กนกพร	เพยีรประเสรฐิ

3	 อาจารย์กอบกาญจน์	ปั้นพงษ์	(ลาศกึษาต่อ)

4	 อาจารย์จฑุารตัน์	หนูสวุรรณ

5	 อาจารย์	ดร.นรารกั	บญุญานาม

6	 อาจารย์ปารฉิตัร	เตง็สวุรรณ์	(ลาศกึษาต่อ)

7	 อาจารย์	ดร.วรยศ	ละม้ายศรี

8	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วฒุพิงศ์	อาจรยิอาจอง

9	 อาจารย์	ดร.สนุดิา	พริยิะภาดา

10	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาวดี	โพธยิะราช

11	 อาจารย์เอกภทัร	ลกัษณะค�า	(ลาศกึษาต่อ)
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สำ นักงานเลขานุการ คณะกรรมการโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

1

2 3 4 5

รศ.ดร.โสมสกาว		เพชรานนท์

ประธานกรรมการ

นายศรณัย์		พรมสวสัดิ์

อาจารย์โกศล		แซ่จอง

กรรมการ

นายบงกช		พุ่มแก้ว

กรรมการ

นางสาววไิลวรรณ		หยงหนู

กรรมการ

อาจารย์วรานนัต์		ตนัตเิวทย์

กรรมการและเลขานกุาร

1

2 4

3 5

งานบริหารทั่วไป

งานคลังและพัสดุ

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ)

คณะกรรมการดำ เนินงานโครงการ

1	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.ทองโรจน์	อ่อนจนัทร์

	 ที่ปรกึษา

2	 รศ.ศรอีร	สมบูรณ์ทรพัย์	

	 ที่ปรกึษา	

3	 ผศ.ดร.ศภุชาต	ิสขุารมณ์

	 ประธานกรรมการ

4	 ดร.จรีศกัดิ์	พงษ์พษิณพุจิติร์	

	 กรรมการ

1	 สวุรรณา	โพธอิ่อน

	 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป

	 ช�านาญการ	

2	 กติตยิาวด	ีดาขวา

	 นกัวชิาการคอมพวิเตอร์

	 ปฏบิตักิาร

1	 บงกช	พุ่มแก้ว

	 นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

2	 อนสุรา	มาลยั

	 นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

3	 ชยัวฒัน์	รงัสมินัตุ์วงศ์

	 นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

1	 วไิลวรรณ	หยงหนู

	 นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

2	 ประภาพร	นาคสมบูรณ์

	 นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

3	 ธารทพิย์	นาคสมบูรณ์

	 นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

4	 อรอมุา	บารมรีุ่งเรอืง

	 นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

5	 บรุนิทร์	กมิทรง

	 นกัวชิาการพสัดปุฏบิตักิาร

1	 กษมา	เนตรวเิชยีร

	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน

	 ช�านาญการ

2	 ว่าที่ร้อยตรหีญงิวลันภิา	สขุเสมอ

	 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏบิตักิาร

3	 สรายทุธ	พรหมทา

	 บคุลากรปฏบิัตกิาร

4	 วรรณภา	พรมแสง

	 พนกังานทั่วไป

5	 ประสทิธิ์	เดชกล้า

	 พนกังานขบัรถ

4	 ศรณัย์	พรมสวสัดิ์

	 นกัวชิาการศกึษาปฏบิัตกิาร

5	 จนัทนา	ผลประเสรฐิ

	 นกัวชิาการโสตทศันศกึษา

	 ปฏบิตักิาร

6	 พชัรนิทร์	กจิเพิ่มทรพัย์

	 ผู้ปฏบิตังิานบรหิารปฏบิตังิาน

พรรณวด	ีดาวประดบัวงษ์

นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

5	 ดร.พษิณวุฒัน์	ทววีฒัน์

	 กรรมการ

6	 ดร.พฒัน์	พฒันรงัสรรค์

	 กรรมการ

7	 รศ.ดร.โสมสกาว	เพชรานนท์

	 กรรมการและเลขานกุาร

1
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
โครงสร้างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

 • กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์       3 หน่วยกติ
 • กลุ่มวชิำภำษำ          18 หน่วยกติ
 • กลุ่มวชิำสงัคมศำสตร์            6 หน่วยกติ
 • กลุ่มวชิำมนษุยศำสตร์               3 หน่วยกติ
 • กลุ่มวชิำพลศกึษำ            2 หน่วยกติ

2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

 • วชิำเฉพำะบงัคบั             ไม่น้อยกว่ำ 64 หน่วยกติ
   - วชิำในสำขำ           61 หน่วยกติ
   - วชิำนอกสำขำ                3 หน่วยกติ
 • วชิำเฉพำะเลอืก               31 หน่วยกติ
   - วชิำเฉพำะเลอืกในสำขำ            25 หน่วยกติ
    - วชิำเอก (Major) 1 หมวด           13 หน่วยกติ
     - วชิำเอก               9 หน่วยกติ
     - สมัมนำ               1 หน่วยกติ
     - เรื่องเฉพำะทำงเศรษฐศำสตร์     3 หน่วยกติ
       หรอื วชิำปัญหำพเิศษ 
       หรอื วชิำแทนปัญหำพเิศษในหมวดเดยีวกนั  
    - วชิำอื่นๆ ในสำขำเศรษฐศำสตร์ (เอกรอง)   12 หน่วยกติ
   - วชิำเฉพำะเลอืกนอกสำขำ         6 หน่วยกติ
     (นอกสำขำในคณะเศรษฐศำสตร์หรอืนอกคณะเศรษฐศำสตร์)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

หลักสูตรส�ำหรับนิสิตที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 หรือที่มีรหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 57 จะใช้หลักสูตรเศรษฐ-
ศำสตรบณัฑติ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 ซึ่งมจี�ำนวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกติ ตลอดระยะ
เวลำ 4 ปี โดยมโีครงสร้ำงหลกัสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวชิำ ดงันี้

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

  (1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         3 หน่วยกิต

   ให้เลอืกรำยวชิำหมวดวชิำศกึษำทั่วไป กลุม่วชิำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์   3 หน่วยกติ
  (1.2) กลุ่มวิชาภาษา           18 หน่วยกิต

   ให้เลอืกรำยวชิำหมวดวชิำศกึษำทั่วไป 
   - วชิำภำษำไทย            3 หน่วยกติ
   - วชิำภำษำองักฤษ           9 หน่วยกติ
     01355206 ภำษำองักฤษวชิำกำร (Technical English)     3 ( 3-0-6 )
     01355xxx ภำษำองักฤษ          6 ( - - )
   - ภำษำเลอืก        ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกติ
    ให้เลอืกรำยวชิำหมวดทั่วไป กลุ่มวชิำภำษำ        6 หน่วยกติ
  (1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          6 หน่วยกิต

   ให้เลอืกรำยวชิำหมวดวชิำศกึษำทั่วไป กลุ่มวชิำสงัคมศำสตร์     6 หน่วยกติ
  (1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          3 หน่วยกิต

   ให้เลอืกรำยวชิำหมวดวชิำศกึษำทั่วไป กลุ่มวชิำมนษุยศำสตร์    3 หน่วยกติ
  (1.5) กลุ่มวิชาพลศึกษา           2 หน่วยกิต

   01175xxx กจิกรรมพลศกึษำ             1,1 (0-2-1)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

 (2.1) วิชาเฉพาะบังคับ           64 หน่วยกิต

  (2.1.1) วชิำในสำขำ           61 หน่วยกติ

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101171
คณติเศรษฐศำสตร์ I

(Mathematical Economics I)
3 (3-0-6)

01101172
เศรษฐสถติ ิI

(Economics Statistics I)
3 (3-0-6)

01101181
เศรษฐศำสตร์จลุภำค I

(Microeconomics I)
3 (3-0-6)

01101182
เศรษฐศำสตร์มหภำค I

(Macroeconomics I)
3 (3-0-6)

01101221
เศรษฐศำสตร์กำรจดักำร

(Managerial Economics)
3 (3-0-6)

01101231
เศรษฐศำสตร์แรงงำนและอตุสำหกรรม

(Labour and Industrial Economics)
3 (3-0-6)19



รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101232
เศรษฐศำสตร์ขนส่งเบื้องต้น

(Introductory Transportation Economics)
3 (3-0-6)

01101251
กำรเงนิและกำรธนำคำร

(Money and Banking)
3 (3-0-6)

01101261
เศรษฐศำสตร์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
3 (3-0-6)

01101271
คณติเศรษฐศำสตร์ II

(Mathematical Economics II)
3 (3-0-6)

01101281
เศรษฐศำสตร์จลุภำค II

(Microeconomics II)
3 (3-0-6)

01101282
เศรษฐศำสตร์มหภำค II

(Macroeconomics II)
3 (3-0-6)

01101311
เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำและวำงแผน

(Economics of Development and Planning)
3 (3-0-6)

01101312
เศรษฐกจิไทย

(Thai Economy)
3 (3-0-6)

01101341
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ

(International Economics)
3 (3-0-6)

01101351
กำรคลงั

(Public Finance)
3 (3-0-6)

01101371
เศรษฐสถติ ิII

(Economics Statistics II)
3 (3-0-6)

01101372
เศรษฐมติ ิI

(Econometrics I)
4 (3-2-7)

01101381
ประวตัคิวำมคดิทำงเศรษฐกจิ  

(History of Economic Thought)
3 (3-0-6)

01101491
วธิวีจิยัทำงเศรษฐศำสตร์  

(Research Methods in Economics)
3 (3-0-6)

  (2.1.2) วชิำนอกสำขำ          3 หน่วยกติ
    01130101 กำรบญัชทีั่วไป (General Accounting)    3 (3-0-6)
    หรอื
    01130102 กำรบญัชสี�ำหรบัผู้มใิช่นกับญัช ี(Accounting for Non-accountant) 3 (3-0-6)

 (2.2) วิชาเฉพาะเลือก       ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต

  (2.2.1) วชิำเฉพำะเลอืกในสำขำ     ไม่น้อยกว่ำ  25 หน่วยกติ
   1) ให้นิสิตเลือกเรียนวิชำ 1 กลุ่มวิชำจำก 8 วิชำที่เปิดสอนในสำขำเศรษฐศำสตร์ โดย 
  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชำที่นิสิตเลือกจ�ำนวน 13 หน่วยกิต โดยเป็นวิชำที่เปิดสอน 
  ในกลุ่มวชิำที่นสิติเลอืกเรยีน 9 หน่วยกติ และวชิำสมัมนำ (01101497) และ เลอืกเรยีนวชิำเรื่อง 
  เฉพำะทำงเศรษฐศำสตร์ (01101496) หรือ วิชำปัญหำพิเศษ (01101498) หรอื วชิำในกลุ่มวชิำ 
  เดยีวกนั อกีจ�ำนวน 3 หน่วยกติ รวมเป็น 4 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี้
    01101497 สมัมนำ (Seminar)         1 หน่วยกติ
    01101496 เรื่องเฉพำะทำงเศรษฐศำสตร์ (Selected Topics in Economics) 3 หน่วยกติ
    หรอื 01101498 ปัญหำพเิศษ (Special Problems)      3 หน่วยกติ
    หรอื วชิำในกลุ่มวชิำเดยีวกนั         3 หน่วยกติ
   2) ให้นิสิตเลือกเรียนจำกกลุ่มวิชำอื่นๆ ในสำขำเศรษฐศำสตร์ 12 หน่วยกิต ส�ำหรับ 
   รำยวชิำเฉพำะเลอืกในสำขำที่ข้อ 2.2.1 ให้เลอืกจำกรำยวชิำ ดงัต่อไปนี้

(ก)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101313
ประวตัศิำสตร์เศรษฐกจิ

(Economic History)
3 (3-0-6)

01101314
กำรพฒันำเศรษฐกจิ

(Economic Development)
3 (3-0-6)

01101315
เศรษฐศำสตร์ชนบท

(Rural Economics)
3 (3-0-6)

01101316
เศรษฐศำสตร์ชมุชนเมอืง

(Urban Economics)
3 (3-0-6)

01101411
กำรวำงแผนเศรษฐกจิ

(Economic Planning)
3 (3-0-6)

01101412
เศรษฐศำสตร์ภูมภิำค

(Regional Economics)
3 (3-0-6)

01101413
กำรเตรยีมและกำรประเมนิโครงกำร  

(Project Preparation and Evaluation)
3 (3-0-6)

01101414
เศรษฐประศำสนศำสตร์

(Economic Administration)
3 (3-0-6)

01101415
กำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศอำเซยีน

(Economic Development of ASEAN  Countries)
3 (3-0-6)

01101416
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยควำมยำกจนและควำมไม่เท่ำเทยีมกนั 

(Economics of Poverty and Inequality)
3 (3-0-6)

01101417
กำรพฒันำเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบ  

(Comparative Economic Development)
3 (3-0-6)21



รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101418
ระบบเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบ

(Comparative Economic Systems)
3 (3-0-6)

(ข)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101321
เศรษฐศำสตร์ธรุกจิกำรเงนิ  

(Financial Business Economics)
3 (3-0-6)

01101421
กำรพยำกรณ์ทำงเศรษฐศำสตร์ธรุกจิ  

(Business Economics Forecasting)
3 (3-0-6)

01101422
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ

(Economics of Financial Risk Management)
3 (3-0-6)

01101423
เศรษฐศำสตร์ธรุกจิกำรตลำด

(Marketing Business Economics)
3 (3-0-6)

01101424
เศรษฐศำสตร์ธรุกจิว่ำด้วยกลยทุธ์

(Business Economics of Strategy)
3 (3-0-6)

01101425
จรยิธรรมทำงเศรษฐศำสตร์ธรุกจิ

(Business Economics Ethics)
3 (3-0-6)

01101426
เศรษฐศำสตร์ธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์  

(Real Estate Business Economics)
3 (3-0-6)

(ค)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101331
เศรษฐศำสตร์องค์กำรอตุสำหกรรม  

(Economics of Industrial Organization)
3 (3-0-6)

01101332
เศรษฐศำสตร์ทรพัยำกรมนษุย์

(Economics of Human Resources)
3 (3-0-6)

01101333
เศรษฐศำสตร์กำรจดักำรธรุกจิขนส่ง  

(Logistic Management Economics)
3 (3-0-6)

01101334
กำรก�ำหนดที่ตั้งทำงเศรษฐศำสตร์

(Economics of Location)
3 (3-0-6)

01101335
กำรวเิครำะห์ตลำดแรงงำน

(Labour Market Analysis)
3 (3-0-6)

01101336
เศรษฐศำสตร์แรงงำนสมัพนัธ์

(Economics of Labour Relations)
3 (3-0-6)

01101337
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรต่อรองร่วม  

(Economics of Collective Bargaining)
3 (3-0-6)

01101338
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยค่ำตอบแทนกำรว่ำจ้ำงแรงงำน

(Economics of Remuneration)
3 (3-0-6)

01101431
เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำอตุสำหกรรม 

 (Economics of Industrialization)
3 (3-0-6)

01101432
ทฤษฎเีกมและกำรประยกุต์ใช้ในเศรษฐศำสตร์อตุสำหกรรม

(Game Theory and its Applications in Industrial Economics)
3 (3-0-6)

01101433
เศรษฐศำสตร์แรงงำน

(Labour Economics)
3 (3-0-6)

01101434
เศรษฐศำสตร์สำธำรณูปโภค

(Public Utilities Economics)
3 (3-0-6)

01101435
กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

(International Transportation)
3 (3-0-6)

01101436
กำรขนส่งในนคร

(Urban Transportation)
3 (3-0-6)

01101437
พฒันำกำรและกำรวำงแผนขนส่ง  

(Transport Development and Planning)
3 (3-0-6)

01101438
กำรก�ำหนดค่ำบรกิำรขนส่ง

(Transportation Pricing)
3 (3-0-6)

(ง)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101441
นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

(International Trade Policy)
3 (3-0-6)

01101442
เศรษฐศำสตร์กำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศ

(Economics of International Competition)
3 (3-0-6)

01101443
ทฤษฎกีำรเงนิระหว่ำงประเทศ

(Theory of International Finance)
3 (3-0-6)

01101444
นโยบำยกำรเงนิระหว่ำงประเทศ

(International Finance Policy)
3 (3-0-6)

01101445
เศรษฐศำสตร์กำรลงทนุระหว่ำงประเทศ

(Economics of International Investment)
3 (3-0-6)

01101446
เศรษฐศำสตร์กำรรวมกลุ่มระหว่ำงประเทศ

(Economics of International Integration)
3 (3-0-6)
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(จ)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101451
ทฤษฎแีละนโยบำยกำรเงนิ  

(Monetary Theory and Policy)
3 (3-0-6)

01101452
ทฤษฎตีลำดกำรเงนิ

(Financial Market Theory)
3 (3-0-6)

01101453
เศรษฐศำสตร์กำรผนัแปรทำงกำรเงนิ  

(Economics of Monetary Fluctuations)
3 (3-0-6)

01101454
สถำบนักำรเงนิกบัเศรษฐกจิ

(Financial Institutions and the Economy)
3 (3-0-6)

01101455
ทฤษฎแีละนโยบำยกำรคลงั

(Fiscal Theory and Policy)
3 (3-0-6)

01101456
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยของรฐั

(Economics of Government Expenditure)
3 (3-0-6)

01101457
เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยรำยรบัของรฐั  

(Economics of Government Revenue)
3 (3-0-6)

01101458
ทฤษฎคีวำมมั่นคง

(Wealth Theory)
3 (3-0-6)

(ฉ)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101361
เศรษฐศำสตร์ทรพัยำกรธรรมชำติ

(Natural Resource Economics)
3 (3-0-6)

01101362
เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม

(Environmental Economics)
3 (3-0-6)

01101363
กำรพฒันำเศรษฐกจิและกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ

(Economic Development and Natural Resources Utilization)
3 (3-0-6)

01101461

เทคนคิกำรก�ำหนดมูลค่ำทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมทำงเศรษฐศำสตร์ 

(Economic Valuation Techniques of Natural Resources 

and Environment)

3 (3-0-6)

01101462
เศรษฐศำสตร์พลงังำน

(Energy Resources Economics)
3 (3-0-6)

(ช)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101373
คณติเศรษฐศำสตร์ III

(Mathematical Economics III)
3 (3-0-6)

01101471
ก�ำหนดกำรเชงิคณติศำสตร์ทำงเศรษฐศำสตร์

(Mathematical Programming for Economic Applications)
3 (3-0-6)

01101472
กำรวจิยัปฏบิตักิำรทำงเศรษฐศำสตร์

(Operations Research for Economic Applications)
3 (3-0-6)

01101473
กำรวเิครำะห์ปัจจยักำรผลติและผลผลติ

(Input - Out Analysis)
3 (3-0-6)

01101474
เศรษฐมติ ิII

(Econometrics II)
3 (3-0-6)

(ซ)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี

รหสัวชิำ ชื่อวชิำ
หน่วยกติ 

(ทฤษฎ–ีปฏบิตั–ิศกึษำด้วยตนเอง)

01101382
เศรษฐศำสตร์จลุภำค III

(Microeconomics III)
3 (3-0-6)

01101383
เศรษฐศำสตร์มหภำค III

(Macroeconomics III)
3 (3-0-6)

01101481
เศรษฐศำสตร์สวสัดกิำร

(Welfare Economics)
3 (3-0-6)

01101482
ควำมเตบิโตและเสถยีรภำพทำงเศรษฐศำสตร์

(Economic Growth and Stability)
3 (3-0-6)

01101483 เศรษฐศำสตร์กำรเมอืง  (Political Economics) 3 (3-0-6)

01101484
เศรษฐศำสตร์กำรเมอืงร่วมสมยั  

(Contemporary Political Economics)
3 (3-0-6)

01101485 พทุธเศรษฐศำสตร์  (Buddhist Economics) 3 (3-0-6)

  (2.2.2)  วชิำเฉพำะเลอืกนอกสำขำ        6 หน่วยกติ

   ให้เลอืกเรยีนวชิำเฉพำะเลอืกนอกสำขำที่เกี่ยวข้องสำขำใดสำขำหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกติ  

   ทั้งนี้ให้อยู่ในดลุพนิจิของอำจำรย์ที่ปรกึษำ
 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ตวัอย่ำงเช่น  01101182    เศรษฐศำสตร์มหภำค I (Macroeconomics I)

   01   เป็นรำยวชิำของบำงเขน

   101   สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์

   1   ของชั้นปีที่ 1 

   8   กลุ่มวชิำเศรษฐศำสตร์ทฤษฎี

   2   เป็นวชิำล�ำดบัที่ 2

ตัวอย่างแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

01101181
เศรษฐศำสตร์จลุภำค I

Microeconomics I
3 01101182

เศรษฐศำสตร์มหภำค I
Macroeconomics I

3

01101171
คณติเศรษฐศำสตร์ I

Mathematical Economics I
3 01101172

เศรษฐสถติ ิI
Economics Statistics I

3

01355112
ภำษำองักฤษพื้นฐำน II
Foundation English II

3 01355113
ภำษำองักฤษพื้นฐำน III
Foundation English III

3

01999032
ไทยศกึษำ

Thai Studies
3 01453101

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
กฎหมำยทั่วไป

Introduction to Law
3

01999021
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

Thai Language for communication
3 01999012

สขุภำพเพื่อชวีติ
Health for life

3

01175xxx
กจิกรรมพลศกึษำ

Physical Education Activities
1 01999141

มนษุย์กบัสงัคม
Man and Society

3

01175xxx
กจิกรรมพลศกึษำ

Physical Education Activities
1

รวม 16 รวม 19

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

01101281
เศรษฐศำสตร์จลุภำค II

Microeconomics II
3 01101282

เศรษฐศำสตร์มหภำค II
Macroeconomics II

3

01101251
กำรเงนิกำรธนำคำร
Money and Banking

3 01101261

เศรษฐศำสตร์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Introduction to Natural Resources 
and Environmental Economics

3

01101271
คณติศำสตร์เศรษฐศำสตร์ II
Mathematical Economics II

3 01101232
เศรษฐศำสตร์ขนส่งเบื้องต้น
Introductory Transportation 

Economics
3

01101221
เศรษฐศำสตร์กำรจดักำร
Managerial Economics

3 01101231
เศรษฐศำสตร์แรงงำนและ

อตุสำหกรรม
Labour and Industrial Economics

3

xxxxxxxx ภำษำเลอืก 1 3 01355206 Technical English 3

xxxxxxxx เลอืกเสร ี1 1 xxxxxxxx ภำษำเลอืก 2 3

รวม 18 รวม 18

ความหมายของเลขรหัสประจ�าวิชา

01  101  X  Y  Z
ล�ำดบัวชิำในแต่ละกลุ่ม

ระดบัชั้นปี

รหสัสำขำวชิำ 101 คอื สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์

วทิยำเขต

01 คอื รำยวชิำของบำงเขน 03 คอื รำยวชิำของวทิยำเขตศรรีำชำ

กลุ่มวชิำ
0 หมำยถงึ กลุ่มวิชำที่เปิดสอนให้เฉพำะนิสิต 
    นอกภำควชิำฯ
1 หมำยถงึ กลุม่วชิำเศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ 
    และวำงแผน
2 หมำยถงึ กลุ่มวชิำเศรษฐศำสตร์ธรุกจิ
3 หมำยถงึ กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกร 
    มนษุย์และอตุสำหกรรม
4 หมำยถงึ กลุ ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ระหว่ำง 
    ประเทศ
5 หมำยถงึ กลุม่วชิำเศรษฐศำสตร์กำรเงนิและ 
    กำรคลงั
6 หมำยถงึ กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกร 
    ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
7 หมำยถงึ กลุม่วชิำเศรษฐศำสตร์เชงิปรมิำณ
8 หมำยถงึ กลุ่มวชิำเศรษฐศำสตร์ทฤษฎี
9 หมำยถงึ กลุ ่มวิชำวิจัย เรื่องเฉพำะทำง 
    สมัมนำและปัญหำพเิศษ
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ชั้นปีที่ 3

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

01101341
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ

International Economics
3 01101372

เศรษฐมติ ิI
Econometrics I

4

01101341
เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำและวำงแผน

Economics of Development and 
Planning

3 01101312
เศรษฐกจิไทย
Thai Economy

3

01101371
เศรษฐสถติ ิII

Economics Statistics II
3 01130101

กำรบญัชทีั่วไป
General Accounting

3

01101381
ประวตัทิรรศนะทำงเศรษฐกจิ
History of Economic Thoughts

3 xxxxxxxx วชิำเลอืกในสำขำ 6

01101351
กำรคลงั

Public Finance
3

xxxxxxxx วชิำเลอืกเสร ี2 3

รวม 18 รวม 16

ชั้นปีที่ 4

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

01101491
วธิวีจิยัทำงเศรษฐศำสตร์

Research Methods in Economics
3 01101497

สมัมนำ
Seminar

1

01101341 วชิำเลอืกในสำขำ 9 01101312 วชิำเลอืกในสำขำ 3

01101371 วชิำเลอืกนอกสำขำ 1 3 01130101 วชิำเลอืกนอกสำขำ 2 3

รวม 15 รวม 13

คำ�อธิบายกลุ่มวิชา
กำรให้กำรศกึษำกลุ่มวชิำต่ำงๆ ในภำควชิำเศรษฐศำสตร์ ประกอบไปด้วย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

 กำรศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีว่ำด้วยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนำแล้วและประเทศที่ก�ำลัง

พัฒนำ ทฤษฎีกำรวำงแผนเศรษฐกิจ โครงสร้ำงของเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน 

ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำของกำรกระจำยรำยได้ โดยเน้นกำรวิเครำะห์และวำงแผนด้ำนต่ำงๆ เพื่อ

กำรพฒันำเศรษฐกจิ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรประยุกต์ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ ให้เข้ำกับบริบทในกำรด�ำเนินกิจกรรม 

ทำงธุรกิจ ทั้งด้ำนกำรตลำด กำรพยำกรณ์ธุรกิจ กำรเงิน กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และจริยธรรมในกำร 

ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้เข้ำใจแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรให้เป็นไปในแนวทำงที่สอดคล้องกับ

นโยบำยของภำครฐั

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม

 กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ที่มีบทบำทต่อตลำดแรงงำนซึ่งเชื่อมโยงไปถึงระบบ

เศรษฐกิจ ตลอดจนให้กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของภำคอุตสำหกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ

ภำคอตุสำหกรรมทั้งในรูปแบบของสนิค้ำและบรกิำร

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 กำรศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีและนโยบำยกำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้วิเครำะห์ควำม 

ได้เปรียบในกำรแข่งขันตำมหลักเศรษฐศำสตร์กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และเศรษฐศำสตร์กำรรวมกลุ่ม

ระหว่ำงประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

 กำรศึกษำเกี่ยวกับกลไกกำรส่งผ่ำนนโยบำยกำรเงิน วิเครำะห์ประสิทธิภำพของตลำดเงิน ตลำดทุน  

และควำมมั่นคงของสถำบันกำรเงิน อีกทั้งศึกษำนโยบำยทำงด้ำนรำยจ่ำยและรำยรับของภำครัฐในกำร 

ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจ วิเครำะห์และแก้ไข 

ปัญหำทำงด้ำนกำรเงนิและกำรคลงัโดยใช้ทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตร์ได้
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติทั้งทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อแก้ไข

ปัญหำสิ่งแวดล้อม อีกทั้งศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำทรัพยำกรธรรมชำติและประเมินมูลค่ำควำม 

เสียหำยจำกปัญหำสิ่งแวดล้อมให้ออกมำอยู่ในรูปตัวเงิน เพื่อให้สำมำรถน�ำมูลค่ำที่ค�ำนวณได้มำใช้ในกำร

จดัสรรทรพัยำกรธรรมชำตแิละกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเชงินโยบำย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

 กำรศกึษำเกี่ยวกบักำรน�ำหลกัทำงคณติศำสตร์และสถติมิำอธบิำยแนวคดิและทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตร์

ทั้งเชงิสถติย์และเชงิพลวตั ตลอดจนศกึษำแบบจ�ำลองของตวัแปรต่ำงๆ ในระบบเศรษฐกจิ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี

 กำรศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำคและเศรษฐศำสตร์มหภำค เพื่อน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำร

วเิครำะห์และก�ำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกจิ

คำ�อธิบายรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน�(Economics�of�Development�and�Planning)

01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน        3 (3-0-6)

  (Economics of Development and Planning)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   ควำมหมำยและกำรวดักำรพฒันำเศรษฐกจิ ลกัษณะของประเทศที่ก�ำลงัพฒันำ ปัจจยัทำง 
  เศรษฐกจิและปจัจยัอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ อปุสรรคของกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
  กรณีศึกษำกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยและกำรวำงแผนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยเน้น 
  ลกัษณะ กระบวนกำรและประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

01101312 เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)         3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   โครงสร้ำงพื้นฐำนของรูปแบบของเศรษฐกจิไทย และสภำพเศรษฐกจิของไทยในปัจจบุนั

01101313 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic History)       3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 1) 01101181 และ 01101182 หรอื 2) 01101101
   ววิฒันำกำรเกี่ยวกบัโครงสร้ำงทำงเศรษฐกจิและสงัคมในภูมภิำคที่พฒันำแล้ว โดยวเิครำะห์ 
  ปัญหำจำกระบบเศรษฐกจิและกำรเมอืง ตั้งแต่สมยักลำง สมยัพำณชิย์นยิม สมยัปฏวิตัอิตุสำหกรรม 
  จนถงึสงครำมโลกครั้งที่สอง

01101314 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)      3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101311
   ทฤษฎีทั่วไปว่ำด้วยกำรพัฒนำและกำรด้อยพัฒนำ แบบจ�ำลองควำมจ�ำเริญเติบโตในทำง 
  เศรษฐกิจ เกษตรกรรมกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม กำรพัฒนำทรัพยำกร 
  มนษุย์ กำรออมและกำรลงทนุกบักำรพฒันำเศรษฐกจิ นโยบำยกำรเงนิและกำรคลงักบัประเทศที่ 
  ก�ำลงัพฒันำ บทบำทของกำรค้ำที่มตี่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ ควำมช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศและ 
  กำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ
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01101315 เศรษฐศาสตร์ชนบท (Rural Economics)     3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101182 หรอื 01101101
   บทบำทของชนบทในกำรพฒันำเศรษฐกจิ ลกัษณะทำงเศรษฐกจิและสงัคมชนบท กำรสะสมทนุ 
  กำรผลติ กำรตลำด และกำรบรโิภคของประชำกรในชนบท บทบำทของภำครฐับำลและภำคเอกชน 
  ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจชนบท แนวโน้มของควำมจ�ำเรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิ กำร 
  เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจ และวิธีกำรพัฒนำเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทย มีกำรศึกษำ 
  นอกสถำนที่

01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง (Urban Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   กำรพัฒนำของชุมชนเมือง โครงสร้ำงของชุมชนเมืองเชิงพื้นที่ กำรเลือกที่ตั้งของครัวเรือน 
  และธรุกจิ กำรน�ำเครื่องมอืทำงเศรษฐศำสตร์มำใช้วเิครำะห์ปัญหำของชมุชนเมอืง สิ่งแวดล้อม กำร 
  คลงัของรฐับำลท้องถิ่น และนโยบำยต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปรบัปรงุแก้ไขปัญหำดงักล่ำว บทบำทของ 
  ประชำคมและรฐัในกำรพฒันำชมุชนเมอืง มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101411 การวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101311
   บทบำท เหตผุล และประเภทของกำรวำงแผนเศรษฐกจิ กระบวนกำรวำงแผน กำรใช้แบบ 
  จ�ำลองในเชงิคณติศำสตร์และสถติใินกำรวำงแผนเศรษฐกจิ แบบจ�ำลองในเชงิมวลรวมและในเชงิ 
  ภำคเศรษฐกจิ กำรวำงแผนชมุชน กำรวำงแผนเศรษฐกจิของประเทศไทย

01101412 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค (Regional Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   ระดบัของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิระหว่ำงภมูภิำค ทฤษฎทีี่ใช้อธบิำยปัญหำควำมไม่เท่ำเทยีมกนั 
  ระหว่ำงภมูภิำค เทคนคิต่ำงๆ ของกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิระหว่ำงภมูภิำค ทฤษฎ ี
  ว่ำด้วยกำรก�ำหนดที่ตั้ง กำรวเิครำะห์กำรเคลื่อนย้ำยระหว่ำงภูมภิำค กำรวเิครำะห์ปัจจยักำรผลติ 
  และผลผลติ มำตรกำรแก้ไขควำมไม่เท่ำเทยีมกนัระหว่ำงภูมภิำค มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101413 การเตรียมและการประเมินโครงการ (Project Preparation and Evaluation) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101311
   กำรเตรียมโครงกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ 
  โครงกำร กำรก�ำหนดและวิเครำะห์ต้นทุน และประโยชน์ของโครงกำร กำรจัดท�ำโครงกำร และ 
  หลกักำรพจิำรณำเลอืกโครงกำร

01101414 เศรษฐประศาสนศาสตร์ (Economic Administration)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   แนวคดิและหลกัในกำรบรหิำรทำงเศรษฐกจิของรฐั กำรบรหิำรงำนตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิ 
  และสงัคม กำรจดัรูปองค์กำรด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกจิ นโยบำยทำงกำรเงนิกำรคลงัและกำรเมอืง 
  ที่มผีลต่อกำรบรหิำรด้ำนเศรษฐกจิของประเทศ

01101415 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน     3 (3-0-6)

  (Economic Development of ASEAN Countries)

  พื้นฐำน : 01101281 และ 01101282
   ลกัษณะและโครงสร้ำงทำงเศรษฐกจิ กำรพฒันำเศรษฐกจิ อปุสรรคที่มต่ีอกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
     กำรวำงแผนและนโยบำยเร่งรดักำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศอำเซยีน

01101416 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน   3 (3-0-6)

  (Economics of Poverty and Inequality)   

  พื้นฐำน : 01101182 หรอื 01101101
   ลกัษณะและค�ำจ�ำกดัควำมของควำมยำกจนและควำมไม่เท่ำเทยีมกนั สำเหตขุองควำมยำกจน  
  และควำมไม่เท่ำเทยีมกนั วธิกีำรวดัระดบัควำมยำกจน ปัญหำที่เกดิจำกควำมยำกจนและควำมไม่ 
  เท่ำเทียมกัน มำตรกำรและนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำสวัสดิกำรของสังคมซึ่งเป็นผลเนื่องจำกควำม 
  ยำกจน ควำมไม่เท่ำเทยีมกนัของรำยได้ และทรัพย์สนิ กำรขำดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ และ 
  ควำมไม่เท่ำเทยีมกนัในโอกำส โดยเน้นปัญหำที่เกดิขึ้นในประเทศไทย มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101417 การพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Economic Development) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182 หรอื 01101101
   กำรเปรียบเทียบวิวัฒนำกำรทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ สังคมและ 
  กำรเมอืงของประเทศและภูมภิำคต่ำงๆ

01101418 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Economic Systems)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282 หรอื 01101101
   กำรเปรยีบเทยีบทฤษฎ ีและกำรปฏบิตัขิองระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม แบบสงัคมนยิมและ 
  แบบอื่นๆ โดยเน้นเรื่องกำรจดัรปูองค์กำร สถำบนั ค่ำนยิม เป้ำหมำย และพฤตกิรรมทำงเศรษฐกจิ 
  ของแต่ละระบบ

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ�(Business�Economics)

01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   กำรประยกุต์ทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตร์และเครื่องมอืเชงิปรมิำณ เพื่อใช้ในกระบวนกำรตดัสนิใจ 
  ขององค์กำรธรุกจิ กำรวเิครำะห์อปุสงค์ ต้นทนุ ก�ำไรในกำรผลติ กำรตั้งรำคำตลอดจนกำรตดัสนิใจ 
  ในกำรลงทุน กำรวิเครำะห์อุปสงค์รวมและอุปทำนรวม กำรวิเครำะห์เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ  
  นโยบำยเศรษฐกจิเพื่อกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ กำรประยกุต์เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศเพื่อกำร 
  จดักำร
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01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Business Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   กำรเงนิธรุกจิและบทบำทของกำรเงนิธรุกจิในระบบเศรษฐกจิ ผลกระทบของนโยบำยกำรเงนิ 
  ที่มต่ีอธรุกจิ งบกำรเงนิ ต้นทนุและโครงสร้ำงของเงนิทนุ กำรจดัหำเงนิทนุในระยะสั้นและระยะยำว

01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Forecasting) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101371
   กำรพยำกรณ์ทำงธรุกจิขั้นพื้นฐำน กำรเลอืกแบบจ�ำลองที่ใช้ในกำรพยำกรณ์ กำรพยำกรณ์ 
  โดยใช้สมกำรถดถอยแบบพหคุูณ กำรแยกองค์ประกอบของอนกุรมเวลำ กำรเลอืก
  เทคนคิกำรพยำกรณ์

01101422 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน  3 (3-0-6)

  (Economics of Financial Risk Management)     

  พื้นฐำน : 01101171, 01101181 และ 01101182
   ควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ และผลกระทบของควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิต่อธรุกจิและเศรษฐกจิ กำร 
  บรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิโดยใช้ตรำสำรอนพุนัธ์ สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สญัญำสทิธ ิ 
  และกำรสลบัสบัเปลี่ยน กำรวเิครำะห์ถงึประโยชน์ และข้อพงึระวงัอนัเกดิจำกกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด (Marketing Business Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281
   บทบำทของกำรตลำด กระบวนกำรกำรตลำด กำรวเิครำะห์สภำวะเศรษฐกจิกำรตลำด พฤตกิรรม 
  ผูบ้รโิภค กำรวจิยัและระบบข่ำวสำรทำงกำรตลำด กำรประมำณกำรและพยำกรณ์อปุสงค์ของตลำด  
  กำรแบ่งส่วนตลำดและกำรเลอืกตลำดเป้ำหมำย กำรผลติและต้นทนุกำรผลติ โครงสร้ำงตลำดและ 
  กำรออกแบบกลยุทธ์ทำงกำรตลำด กำรก�ำหนดรำคำ กลยุทธ์กำรจัดจ�ำหน่ำย กำรส่งเสริม 
  กำรตลำดและกำรตลำดระหว่ำงประเทศ

01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์ (Business Economics of Strategy)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   เศรษฐศำสตร์และกลยุทธ์ กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ แนวคิดทำง 
  เศรษฐศำสตร์ส�ำหรับกลยุทธ์ นโยบำยเศรษฐกิจและนโยบำยสำธำรณะที่มีผลต่อกำรจัดกำรเชิง 
  กลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค กำรวิเครำะห์ 
  อตุสำหกรรมและกลยทุธ์ธรุกจิ กำรวเิครำะห์องค์กรธรุกจิและกลยทุธ์

01101425 จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Ethics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐศำสตร์ธุรกิจและจริยธรรมของสังคม พัฒนำกำรของจริยธรรม 
  ทำงสงัคมในระดบับคุคลจนถงึระดบัองค์กรและสถำบนัจรยิธรรม ประสทิธภิำพ และระบบตลำด  
  กำรสนองตอบต่อผูม้ผีลประโยชน์ร่วมในธรุกจิและเศรษฐกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ประเดน็ด้ำนจรยิธรรม 
  เกี่ยวกบักำรเมอืง เศรษฐสงัคม ด้ำนนโยบำยเศรษฐกจิ มลภำวะและสิ่งแวดล้อม สทิธมินษุยชน  
  ธรรมรฐัภำยในองค์กร แนวโน้มของมำตรฐำนจรยิธรรมในสงัคม กำรประยกุต์ในกำรพฒันำธรุกจิ 
  และเศรษฐกจิ

01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   อุปสงค์และอุปทำนของภำคอสังหำริมทรัพย์ กำรวิเครำะห์ตลำดอสังหำริมทรัพย์ประเภท 
  ต่ำงๆ กำรพฒันำและกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ ภำคธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์และระบบเศรษฐกจิ  
  ปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ภำคธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์และ 
  นโยบำยเศรษฐกจิและนโยบำยสำธำรณะ

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม�
� (Human�Resources�and�Industrial�Economics)

01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม (Labour and Industrial Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101182 และ 01101281
   ควำมหมำย ประเภทและองค์ประกอบของแรงงำน อปุทำนและอปุสงค์แรงงำน ตลำดแรงงำน  
  กำรมงีำนท�ำและกำรก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง บทบำทของแรงงำนในเศรษฐกจิอตุสำหกรรม โครงสร้ำง 
  ของเศรษฐกิจอุตสำหกรรม บทบำทและควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและปัจจัยที่ 
  ส่งผลต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรม กำรศกึษำกำรจดักำรองค์กำรอตุสำหกรรม ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
  โครงสร้ำง พฤตกิรรมและผลกำรด�ำเนนิงำน รวมทั้งกำรปฏสิมัพนัธ์ต่อเงื่อนไขพื้นฐำนและนโยบำย
  ของรฐั ทฤษฎแีละนโยบำยในกำรพฒันำแรงงำนและอตุสำหกรรม

01101232 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น (Introductory Transportation Economics)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   ควำมหมำยและขอบเขตของเศรษฐศำสตร์ขนส่ง ควำมส�ำคญัและบทบำทของกำรขนส่งต่อ 
  ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทำงเศรษฐกิจของกำรขนส่งทำงถนน ทำงรถไฟ ทำงอำกำศ ทำงน�้ำ 
  และทำงท่อ หลกัเศรษฐศำสตร์ขนส่งเบื้องต้น บทบำทของรฐับำล ปัญหำด้ำนกฎหมำยและระเบยีบ 
  ข้อบงัคบัทำงกำรขนส่ง พฒันำกำรด้ำนกำรขนส่ง ตลอดจนปัญหำและนโยบำยทั่วไปทำงกำรขนส่ง 
  ของประเทศไทยในปัจจบุนั มกีำรศกึษำนอกสถำนที่
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01101331 เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม (Economics of Industrial Organization) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   หลกัเศรษฐศำสตร์ที่ใช้ในกำรจดัองค์กำรอตุสำหกรรม ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงตลำด  
  พฤติกรรมตลำดและผลกำรด�ำเนินงำนของตลำด พฤติกรรมและผลประกอบกำรของหน่วยธุรกิจ  
  ทฤษฎเีกม กำรโฆษณำ กำรวจิยัและพฒันำ กำรกดีกนักำรเข้ำสูต่ลำด กำรรวมตวัและกำรควบรวม 
  ธรุกจิ กลยทุธ์ทำงด้ำนรำคำ กลยทุธ์ทำงกำรตลำด บทบำทของข่ำวสำรข้อมูลและกำรแทรกแซง 
  ของรฐั

01101332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Economics of Human Resources)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   ทฤษฎแีละแนวคดิทำงเศรษฐศำสตร์ทรพัยำกรมนษุย์ กำรลงทนุในทรพัยำกรมนษุย์ กำรศกึษำ  
  กำรฝึกอบรม กำรอพยพและสขุภำพอนำมยั นโยบำยของรฐับำลเรื่องทรพัยำกรมนษุย์ กำรพฒันำ 
  เศรษฐกจิและกำรกระจำยรำยได้ ทรพัยำกรมนษุย์และโลกำภวิฒัน์

01101333 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่ง (Logistic Management Economics) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232
   หลกักำรควบคมุกำรขนส่งและกำรน�ำมำประยกุต์ในธรุกจิกำรค้ำและอตุสำหกรรม กำรจดักำร 
  ธรุกจิขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ำยวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ กำรน�ำหลกัเศรษฐศำสตร์มำวเิครำะห์เรื่องท�ำเล 
  ที่ตั้งโรงงำน กำรจดักำรคลงัสนิค้ำและกำรควบคมุสนิค้ำคงเหลอื มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101334 การก�าหนดที่ตั้งทางเศรษฐศาสตร์ (Economics of Location)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232
   ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรก�ำหนดที่ตั้งของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิกบัแหล่งทรพัยำกรและตลำด  
  อทิธพิลของที่ตั้งที่มตี่อต้นทนุกำรขนส่ง นโยบำยของรฐับำลที่เกี่ยวกบักำรก�ำหนดที่ตั้ง

01101335 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน (Labour Market Analysis)     3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   กำรวเิครำะห์ตลำดแรงงำน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรมงีำนท�ำและกำรว่ำงงำน ปัจจยัที่มผีลต่อ 
  ตลำดแรงงำน นโยบำยและมำตรกำรในตลำดแรงงำน ปัญหำของตลำดแรงงำน

01101336 เศรษฐศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ (Economics of Labour Relations)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   ระบบของแรงงำนสมัพนัธ์ ลกัษณะของกำรขดัแย้งในด้ำนกำรว่ำจ้ำงแรงงำน ทฤษฎขีองควำม 
  ขดัแย้ง กำรป้องกนักำรขดัแย้งระหว่ำงฝ่ำยรฐับำล ฝ่ำยนำยจ้ำง และฝ่ำยลูกจ้ำง กำรหำทำงลด 
  และแก้ปัญหำข้อขดัแย้ง และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัแรงงำนสมัพนัธ์ มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101337 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการต่อรองร่วม (Economics of Collective Bargaining) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   ทฤษฎวี่ำด้วยกำรต่อรองร่วมในรูปแบบต่ำงๆ ยทุธวธิแีละหลกัปฏบิตัใินกำรต่อรองร่วม กำร 
  ปฏบิตัภิำยใต้เงื่อนไขของกำรต่อรองเป็นรำยบคุคลและเป็นกลุ่ม

01101338 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนการว่าจ้างแรงงาน

  (Economics of Remuneration)     3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   ทฤษฎค่ีำจ้ำงและกำรจดัสวสัดกิำรแรงงำนในธรุกจิอตุสำหกรรม ปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำร 
  ก�ำหนดค่ำจ้ำง นโยบำยและแนวปฏบิตัขิองรฐับำลในกำรก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง และสวสัดกิำร

01101431 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม (Economics of Industrialization) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   หลักเศรษฐศำสตร์ส�ำหรับกำรพัฒนำให้เป็นเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กำรก่อตั้งอุตสำหกรรม 
  กำรท�ำให้อตุสำหกรรมเตบิโตและพฒันำ ปัจจยัที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรเตบิโตและพฒันำอตุสำหกรรม  
  วเิครำะห์ควำมได้เปรยีบเปรยีบเทยีบในกำรแข่งขนั กำรออกแบบและกำรประเมนินโยบำย ส่งเสรมิ 
  อตุสำหกรรม

01101432 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

  (Game Theory and Its Applications in Industrial Economics)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   แนวควำมคิดพื้นฐำนของทฤษฎีเกม เกมในเชิงสถิตย์ เทคนิควิธีแก้ปัญหำเกมในเชิงสถิตย์  
  เกมในเชงิพลวตัร เกมที่มกีำรเล่นซ�้ำ เกมที่มข้ีอมูลไม่สมบรูณ์ กำรใช้ทฤษฎเีกมอธบิำยแบบจ�ำลอง 
  ภำยใต้ตลำดผู้ขำยน้อยรำย แบบจ�ำลองกำรก�ำหนดที่ตั้ง กำรกดีขวำงกำรเข้ำมำของหน่วยธรุกจิ 
  ใหม่ ปัญหำหวัหน้ำตวัแทน กำรส่งสญัญำณ

01101433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics)      3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101231
   ทฤษฎอีปุทำนแรงงำน ทฤษฎทีนุมนษุย์ ทฤษฎอีปุสงค์แรงงำน กำรก�ำหนดค่ำจ้ำงและกำร 
  จ้ำงงำนในตลำดแรงงำนประเภทต่ำงๆ ทฤษฎกีำรหำงำนท�ำ ทฤษฎค่ีำจ้ำง กำรว่ำงงำน กำรจดักำร 
  แรงงำน องค์กรที่เกี่ยวกบัแรงงำน นโยบำยของรฐับำลด้ำนแรงงำน

01101434 เศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภค (Public Utilities Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   ควำมเป็นมำของสำธำรณูปโภค กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของสำธำรณูปโภค  
  กำรจดักำร กำรควบคมุด้ำนบญัชแีละตวัเลข สถติ ิกำรพยำกรณ์และวำงแผน กำรก�ำหนดค่ำบรกิำร  
  กำรวิเครำะห์ต้นทุน บทบำทของรัฐบำลในกำรลงทุนด้ำนกิจกำรสำธำรณูปโภค โดยเน้นเรื่อง 
  สำธำรณูปโภคของประเทศไทย
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01101435 การขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232 หรอื 01101101
   บทบำทของกำรขนส่งต่อกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำและผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ กำรด�ำเนนิงำน 
  ขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศและทำงมหำสมทุร องค์กำรและสมำคมที่ควบคมุกำรขนส่งระหว่ำง 
  ประเทศให้มปีระสทิธภิำพ ตลอดจนปัญหำต่ำงๆ ที่ประสบและกำรแก้ไข มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101436 การขนส่งในนคร (Urban Transportation)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232
   ปัญหำกำรขนส่งในเขตเมอืง ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรขนส่งในเขตเมอืงกบักำร 
  ใช้ที่ดิน ประเภทของกำรขนส่งที่น�ำมำใช้ในเขตเมือง กระบวนกำรวำงแผนกำรขนส่งในเขตเมือง 
  กำรประมำณกำรอปุสงค์และอปุทำนส�ำหรบักำรขนส่งในเขตเมอืง กำรวเิครำะห์และประเมนิระบบ 
  กำรขนส่งในเขตเมอืง

01101437 พัฒนาการและการวางแผนขนส่ง (Transport Development and Planning) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232
   กำรประมำณอุปสงค์และอุปทำนส�ำหรับกำรขนส่ง กระบวนกำรในกำรวำงแผนกำรขนส่ง 
  โดยทั่วไป กำรวเิครำะห์และประเมนิระบบกำรขนส่ง กำรเลอืกแผนงำนและโครงกำรกำรขนส่งเพื่อ 
  ให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม และกำรประสำนงำนระหว่ำงกำรขนส่งประเภทต่ำงๆ

01101438 การก�าหนดค่าบริการขนส่ง (Transportation Pricing)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101232
   หลกักำรก�ำหนดค่ำบรกิำรขนส่งของกำรขนส่งประเภทต่ำงๆ ทำงถนน ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ  
  ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงค่ำโดยสำรและค่ำขนส่งสนิค้ำต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ�(International�Economics)

01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281
   ทฤษฎแีละนโยบำยขั้นพื้นฐำนของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ผลจำกกำรค้ำกบัต่ำงประเทศกำร 
  เกบ็ภำษจีำกสนิค้ำ เข้ำและสนิค้ำออกและผลกระทบทำงเศรษฐกจิ ทฤษฎแีละนโยบำยขั้นพื้นฐำน 
  ของกำรเงนิระหว่ำงประเทศ อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศดลุกำรช�ำระเงนิ ระบบกำรเงนิ 
  ระหว่ำงประเทศ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจภำยในกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กำรรวมกลุ่ม 
  ทำงเศรษฐกจิ กำรลงทนุระหว่ำงประเทศ

01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   วตัถปุระสงค์ของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศและทฤษฎทีี่เป็นพื้นฐำนของนโยบำย นโยบำย 
  ทำงด้ำนกำรส่งออกและน�ำเข้ำ มำตรกำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำทั้งมำตรกำรที่อำศัยอำกร 
  ขำเข้ำและมำตรกำรที่มิได้อำศัยอำกรขำเข้ำ ผลทำงด้ำนประสิทธิภำพและควำมเสมอภำคของ 
  นโยบำยมำตรกำรส่งเสริมกำรส่งออก นโยบำยทดแทนกำรน�ำเข้ำโดยอำศัยกำรคุ้มครองด้วย 
  มำตรกำรอำกรขำเข้ำและมำตรกำรอื่นๆ วธิกีำรวดัขนำดของควำมคุ้มครองที่แท้จรงิ บทบำทของ 
  ข้อตกลงว่ำด้วยภำษแีละกำรค้ำในกำรส่งเสรมิให้มกีำรค้ำเสร ีบทบำทของกำรประชมุสหประชำชำต ิ
  ว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพฒันำในกำรคุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศที่ก�ำลงัพฒันำ นโยบำยเพิ่ม 
  อ�ำนำจต่อรองของประเทศผู้ส่งออก นโยบำยรกัษำเสถยีรภำพของรำคำและรำยได้จำกกำรส่งออก

01101442 เศรษฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างประเทศ   3 (3-0-6)

  (Economics of International Competition)   

  พื้นฐำน : 01101341
   บทบำทและสภำวะแวดล้อมกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ กำร 
  บูรณำกำรภำคทฤษฎีเศรษฐศำสตร์และภำคปฏิบัติเกี่ยวกับกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเงินและกำร 
  รวมกลุม่ทำงเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ นโยบำยทำงเศรษฐกจิเพื่อกำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศกำร 
  แข่งขันระหว่ำงประเทศด้ำนรำคำและด้ำนที่มิใช่รำคำ ห่วงโซ่อุปทำนระหว่ำงประเทศและบรรษัท 
  ข้ำมชำติ ปัจจัยที่ก�ำหนดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กลยุทธ์กำรแข่งขันระหว่ำง 
  ประเทศ ผลกระทบของกำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศที่มต่ีอเศรษฐกจิโลก ประเทศพฒันำแล้ว ประเทศ 
  ก�ำลังพัฒนำและประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่ำน นโยบำยกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศของไทยและ 
  ประเทศอื่นๆ แนวโน้มกำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศในอนำคต

01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ (Theory of International Finance)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   ทฤษฎกีำรเงนิระหว่ำงประเทศ อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศระบบต่ำงๆ ตลำดเงนิตรำ 
  ต่ำงประเทศ ดลุกำรช�ำระเงนิและกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเศรษฐกจิมหภำคของประเทศ
  กับดุลกำรช�ำระเงิน ระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศ ดุลยภำพทำงเศรษฐกิจภำยในและภำยนอก  
  กำรช่วยเหลอืและกำรกู้ยมืระหว่ำงประเทศ

01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Policy)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   ดลุกำรช�ำระเงนิ รปูแบบของกำรวเิครำะห์ควำมคล่องตวัในกำรช�ำระหนี้ต่ำงประเทศ นโยบำย 
  รกัษำดลุยภำพทำงเศรษฐกจิภำยในและภำยนอกด้วยมำตรกำรทำงเศรษฐกจิมหภำคและมำตรกำร 
  ทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ ววิฒันำกำรของระบบกำรเงนิระหว่ำงประเทศจนถงึระบบเบรตตนัวดูส์ 
  และประสบกำรณ์ บทบำทของกองทนุกำรเงนิระหว่ำงประเทศ ปัญหำกำรช�ำระหนี้ของประเทศที่ 
  ก�ำลงัพฒันำ
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01101445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ   3 (3-0-6)

  (Economics of International Investment) 

  พื้นฐำน : 01101341
   ชนดิของกำรลงทนุระหว่ำงประเทศ ทฤษฎทีี่ใช้อธบิำยต้นเหตขุองกำรลงทนุระหว่ำงประเทศ 
  ในรูปแบบต่ำงๆ ผลทำงเศรษฐกิจของกำรลงทุนในประเทศผู้ลงทุนและในประเทศผู้รับลงทุน  
  มำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ บรรษทัข้ำมชำตกิบันโยบำยของรฐับำล และองค์กำร 
  ระหว่ำงประเทศ

01101446 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ    3 (3-0-6)

  (Economics of International Integration)   

  พื้นฐำน : 01101341
   ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐำนของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ระดับของกำรรวมกลุ่ม ทฤษฎีสหภำพ 
  ศุลกำกร ผลกระทบทำงด้ำนสวัสดิกำรเศรษฐกิจและผลทำงด้ำนพลวัตของกำรรวมกลุ่ม ผลทำง 
  ด้ำนนโยบำยกำรค้ำและนโยบำยกำรเงนิระหว่ำงประเทศ เงื่อนไขของควำมส�ำเรจ็ในกำรรวมกลุ่ม  
  ประสบกำรณ์ของสหภำพยโุรปและอำเซยีน

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง�(Monetary�Economics�and�Public�Finance)

01101251 การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101182
   หน้ำที่และชนดิของเงนิตรำ เครดติและเครื่องมอืเครดติ ธนำคำรพำณชิย์ ธนำคำรกลำง และ 
  สถำบนักำรเงนิอื่นๆ ตลำดกำรเงนิ กำรเงนิระหว่ำงประเทศ สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ ทฤษฎี 
  เบื้องต้นทำงด้ำนกำรเงนิและนโยบำยกำรเงนิ มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101351 การคลัง (Public Finance)      3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101182 และ 01101281
   หน้ำที่ของรฐับำลต่อระบบเศรษฐกจิ กำรใช้จ่ำยและผลของกำรใช้จ่ำยของรฐับำล งบประมำณ 
  รำยรับและรำยจ่ำย ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภำษีอำกร สถำบันกำรคลังและกำรคลังท้องถิ่น หนี้ 
  สำธำรณะและนโยบำยกำรคลงัทั่วไป

01101451 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   ทฤษฎกีำรเงนิ ผลกระทบของตวัแปรทำงกำรเงนิต่อรำคำ กำรจ้ำงงำน รำยได้ ดอกเบี้ยและ 
  ดลุกำรช�ำระเงนิระหว่ำงประเทศ นโยบำยกำรเงนิเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ และนโยบำย 
  กำรเงนิในประเทศ

01101452 ทฤษฎีตลาดการเงิน (Financial Market Theory)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   หน้ำที่และบทบำทของตลำดกำรเงนิในระบบเศรษฐกจิมหภำค ควำมส�ำคญัของกำรออมและ 
  กำรลงทนุ อปุสงค์และอปุทำนของเงนิทนุ ลกัษณะของตลำดเงนิและตลำดทนุ ประเภทและลกัษณะ 
  ของหลกัทรพัย์ที่มบีทบำทในตลำดเงนิและตลำดทนุ บญัชเีศรษฐกจิเงนิทนุ ทฤษฎอีตัรำดอกเบี้ย 
  และรำคำหลกัทรพัย์ หลกัเกณฑ์ในกำรตดัสนิใจลงทนุ นโยบำยกำรเงนิกำรคลงัและตลำดกำรเงนิ  
  ตลำดเงนิและตลำดทรพัย์ในประเทศไทย มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101453 เศรษฐศาสตร์การผันแปรทางการเงิน (Economics of Monetary Fluctuations) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   กำรผันแปรทำงกำรเงิน สำเหตุของกำรผันแปรทำงกำรเงิน ผลของกำรผันแปรทำงกำรเงิน  
  ด้ำนประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกร กำรกระจำยรำยได้ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ นโยบำย 
  เสถยีรภำพทำงกำรเงนิ

01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ (Financial Institutions and the Economy) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   ลกัษณะส�ำคญัของสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ ในประเทศ พฤตกิรรมเกี่ยวกบักำรระดมเงนิทนุของ 
  สถำบันกำรเงินในประเทศ บทบำทของสถำบันกำรเงินต่อกำรกระจำยเงินทุน และตัวแปรทำง 
  กำรเงินต่ำงๆ ตลอดจนบทบำทของสถำบันกำรเงินต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ สถำบัน 
  กำรเงนิระหว่ำงประเทศต่ำงๆ รวมทั้งบทบำทของสถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่มต่ีอประเทศไทย  
  มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101455 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง (Fiscal Theory and Policy)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101351
   เศรษฐศำสตร์มหภำคว่ำด้วยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของรัฐบำลในด้ำนเสถียรภำพและกำร 
  เจริญเติบโตในทำงเศรษฐกิจ นโยบำยกำรคลังเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและเพื่อกำร 
  พฒันำเศรษฐกจิ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนโยบำยกำรเงนิ และนโยบำยกำรคลงั หนี้สำธำรณะและ  
  นโยบำยเกี่ยวกบักำรจดักำรหนี้สำธำรณะ

01101456 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายของรัฐ 3 (3-0-6)

  (Economics of Government Expenditure)   

  พื้นฐำน : 01101351
   กำรใช้จ่ำยของรฐั ทฤษฎวี่ำด้วยสนิค้ำสำธำรณะ เป้ำหมำยทำงด้ำนกำรผลติ บรกิำร และ 
  กำรกระจำยรำยได้ กำรใช้วธิปีระเมนิผลโครงกำรเป็นหลกัในกำรจดัสรรงบประมำณ ผลทำงด้ำน 
  กำรกระจำยรำยได้ของหนี้สำธำรณะ กำรจดัรฐัวสิำหกจิ มกีำรศกึษำนอกสถำนที่
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01101457 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับของรัฐ (Economics of Government Revenue) 3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101351
   งบประมำณรำยรบัของรฐั หลกัเกณฑ์ในกำรจดัเกบ็ภำษอีำกร ภำระ และผลของภำษอีำกร 
  ประเภทต่ำงๆ กำรจัดเก็บภำษีอำกรและโครงสร้ำงภำษีอำกรของประเทศไทยกับประเทศต่ำงๆ  
  ภำษีอำกรกับปัญหำทำงเศรษฐกิจ รำยได้จำกรัฐพำณิชย์ รำยได้ของรัฐจำกกำรขำยสิ่งของและ 
  บรกิำรรำยได้อื่นๆ ของรฐั หนี้สำธำรณะ และเงนิคงคลงั

01101458 ทฤษฎีความมั่งคั่ง (Wealth Theory)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101251
   ที่มำและผลกระทบของควำมมั่งคั่งที่มตี่อเศรษฐกจิ ชนดิของควำมมั่งคั่งประกอบด้วยควำม 
  มั่งคั่งทำงกำรเงนิ ควำมมั่งคั่งในกำรแลกเปลี่ยนโดยตรง ควำมมั่งคั่งในมำตรฐำนโภคภณัฑ์ ควำม 
  มั่งคั่งในมำตรฐำนกระดำษ เงินฝำกกระแสรำยวันกับควำมมั่งคั่ง ควำมมั่งคั่งที่มิใช่เงินตรำ  
  ส่วนประกอบของควำมมั่งคั่งที่มใิช่เงนิตรำ ควำมมั่งคั่งและพฤตกิรรมของผู้บรโิภค กำรวเิครำะห์ 
  ควำมมั่งคั่งด้วยแบบจ�ำลองทำงเศรษฐศำสตร์มหภำค

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
� (Natural�Resources�and�Environmental�Economics)

01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3 (3-0-6)

  (Introduction to Natural Resource and Environmental Economics) 

  พื้นฐำน : 01101281
   ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมนษุย์ ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม กำรจ�ำแนกและหลกักำรใช้ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมจ�ำเริญทำงเศรษฐกิจและคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  กำรบรโิภค กำรผลติและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มต่ีอคณุภำพชวีติแนวทำงกำรแก้ไขและบรรเทำ 
  ปัญหำซึ่งเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสถำนกำรณ์และกำรจัดกำรด้ำน 
  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Economics)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101261
   ทรพัยำกรธรรมชำตใินฐำนะปัจจยักำรผลติและสนิค้ำเพื่อกำรบรโิภค กำรหมดสิ้นไปและควำม 
  หำยำกของทรพัยำกรธรรมชำต ิกำรอนรุกัษ์และกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยั่งยนื หลกักำรแนวทำงและ 
  เครื่องมอืทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตทิั้งในและนอกระบบตลำด มกีำรศกึษำ 
  นอกสถำนที่

01101362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101261
   เศรษฐศำสตร์สวสัดกิำร ตลำดและควำมล้มเหลวของระบบตลำด ผลกระทบภำยนอกและสนิค้ำ 
  สำธำรณะ ขดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ปัญหำกำรหมด 
  สิ้นไปของทรัพยำกร ธรรมชำติ และปัญหำมลพิษ ผลของมลพิษที่มีต่อคุณภำพชีวิต หลักกำร 
  แนวทำงและเครื่องมอืทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101363 การพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   3 (3-0-6)

  (Economic Development and Natural Resources Utilization) 

  พื้นฐำน : 01101261
   แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะปัจจัย 
  กำรผลิตและแหล่งรองรับของเสีย หลักกำรเรื่องแบบจ�ำลองควำมสมดุลของสสำร และสำรพิษ 
  ที่ถกูถ่ำยเทออกสูบ่รรยำกำศ กำรหมดสิ้นไปของทรพัยำกรธรรมชำต ิสำเหตกุำรเกดิมลพษิสถำนภำพ 
  ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศไทยและโลกผลกระทบของควำม 
  เสื่อมโทรมของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรพฒันำทรพัยำกรธรรมชำตแิละวธิี 
  กำรแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

01101461 เทคนคิการก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6)

  (Economic Valuation Techniques of Natural Resources and Environment)

  พื้นฐำน : 01101261
   มูลค่ำในควำมหมำยทำงเศรษฐศำสตร์ ควำมล้มเหลวของระบบตลำดในกำรก�ำหนดมูลค่ำ 
  ผลประโยชน์และต้นทุนที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนระบบตลำด หลักกำรและแนวคิดในกำรก�ำหนดมูลค่ำ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดมูลค่ำ 
  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมและเทคนคิเบื้องต้นในกำรก�ำหนดมูลค่ำ ตวัอย่ำงกำรประยกุต์ 
  ใช้กำรก�ำหนดมูลค่ำทรพัยำกรที่น�ำมำใช้ในประเทศไทยและปัญหำ

01101462 เศรษฐศาสตร์พลังงาน (Energy Resources Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101261
   ควำมหมำย และประเภทของพลงังำนในรปูแบบต่ำงๆ กำรประยกุต์ใช้แนวคดิทำงเศรษฐศำสตร์ 
  มำอธิบำยเรื่องพลังงำน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน กลไกในกำร 
  ก�ำหนดรำคำพลังงำน นโยบำยสำธำรณะ เพื่อกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรใช้พลังงำน และลด 
  ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม มกีำรศกึษำนอกสถำนที่

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ�(Quantitative�Economics)

01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I (Mathematical Economics I)   3 (3-0-6)

   หลกัและวธิกีำรทำงคณติศำสตร์ส�ำหรบันกัเศรษฐศำสตร์ ฟังก์ชนั กรำฟ สมกำร ระบบสมกำร  
  เมทรกิส์ ลมิติ และควำมต่อเนื่องของฟังก์ชนั อนพุนัธ์ ปฏยิำนพุนัธ์อนิทเิกรชนั
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01101172 เศรษฐสถิติ I (Economic Statistics I)     3 (3-0-6)

   หลกัและวธิกีำรทำงสถติสิ�ำหรบันกัเศรษฐศำสตร์ ประกอบด้วย สถิตพิรรณนำ กำรน�ำเสนอ 
  ข้อมูลด้วยกรำฟและตำรำง กำรวดัแนวโน้มสูศ่นูย์กลำง กำรวดักำรกระจำย ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น  
  กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น กำรสุ่มตวัอย่ำง กำรแจกแจงกำรสุ่มตวัอย่ำง และเลขดชัน ีโดยเน้น 
  กำรประยกุต์ใช้ทำงเศรษฐศำสตร์

01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II (Mathematical Economics II)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 , 01101182 และ 01101171
   กำรใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมืออธิบำยแนวควำมคิดทำงเศรษฐศำสตร์จุลภำค 
  และมหภำค โดยประยุกต์ใช้แคลคูลัสและเมทริกส์พีชคณิตในกำรวิเครำะห์ปัญหำเศรษฐกิจเชิง 
  สถติและเชงิสถติเปรยีบเทยีบ และกำรใช้แบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์อย่ำงง่ำย

01101371 เศรษฐสถิติ II (Economic Statistics II)     3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 , 01101182 และ 01101172
   กำรใช้วธิกีำรทำงสถติเิป็นเครื่องมอืในกำรวเิครำะห์ข้อมลูเศรษฐศำสตร์ผ่ำนกำรประมำณค่ำ 
  ช่วง กำรทดสอบสมมตุฐิำน สถติอินมุำนเกี่ยวกบัค่ำเฉลี่ยและสดัส่วนของประชำกรทำงเศรษฐศำสตร์  
  2 ชดุ กำรอนมุำนเกี่ยวกบัควำมแปรปรวนของประชำกรทำงเศรษฐศำสตร์ กำรทดสอบควำมเข้ำกนั 
  ได้ดแีละควำมเป็นอสิระ กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนและกำรออกแบบกำรทดลองทำงเศรษฐศำสตร์  
  ระเบยีบวธิกีำรนอนพำรำเมตรคิทำงเศรษฐศำสตร์ ระเบยีบวธิกีำรทำงสถติใินกำรควบคมุคณุภำพ 
  ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรออกส�ำรวจตวัอย่ำงทำงเศรษฐศำสตร์

01101372 เศรษฐมิติ I (Econometrics I)     4 (3-2-7)

  พื้นฐำน : 01101371
   ควำมสมัพนัธ์ของตวัแปรทำงเศรษฐศำสตร์ สมบตัขิองตวัประมำณกำร ทฤษฎสีมกำรถดถอย 
  อย่ำงง่ำยและเชงิพห ุและกำรประยกุต์ กำรตรวจสอบสมกำรถดถอย กำรนยิำมและกำรตรวจสอบ 
  ปัญหำสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ปัญหำสัมพันธ์อัตโนมัติและปัญหำควำมไม่คงที่ของควำม 
  แปรปรวนของค่ำผดิพลำด กำรเลอืกรูปแบบของแบบจ�ำลอง กำรสร้ำงแบบจ�ำลองถดถอยที่มตีวัแปร 
  หุน่ กำรประมำณกำรระบบสมกำรเกี่ยวเนื่อง โคอนิทเิกรชนั

01101373 คณิตเศรษฐศาสตร์ III (Mathematical Economics III)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101271
   กำรใช้อนิทกิรลัคลัคูลสั สมกำรอนพุนัธ์ สมกำรผลต่ำงสบืเนื่อง ศกึษำเศรษฐศำสตร์พลวตั  
  โปรแกรมเชงิเส้นและกำรประยกุต์ใช้ทำงเศรษฐศำสตร์

01101471 ก�าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6)

  (Mathematical Programming for Economic Applications)  

  พื้นฐำน : 1) 01101181, 01101182 และ 01101271 หรอื 2) 01101101 และ 01101271
   แนวคดิและทฤษฎขีองก�ำหนดกำรเชงิเส้นและก�ำหนดกำรที่มใิช่เชงิเส้น และกำรประยกุต์ใช้
  ทำงเศรษฐศำสตร์

01101472 การวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6)

  (Operations Research for Economic Applications)    

  พื้นฐำน : 01101281, 01101282 และ 01101271
   กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงเศรษฐศำสตร์โดยใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ กำรใช้วิธีก�ำหนดกำร 
  เชงิเส้น วธิขีองควิส์และวธิขีองกำรเสี่ยง

01101473 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281, 01101282 และ 01101271
   แนวคิดและทฤษฎีของกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต และกำรน�ำวิธีวิเครำะห์ 
  ปัจจยักำรผลติ และผลผลติไปประยกุต์ใช้กบัปัญหำต่ำงๆ ทำงเศรษฐศำสตร์

01101474 เศรษฐมิติ II (Econometrics II)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101372
   กำรใช้สมกำรถดถอยที่เป็นสมกำรชุดในกำรอธิบำยปัญหำทำงเศรษฐศำสตร์ กำรพิจำรณำ 
  ปัญหำและควำมผดิพลำดที่เกดิขึ้นในแบบจ�ำลอง ปัญหำกำรระบชุนดิสมกำร ปัญหำกำรละเมดิ 
  เงื่อนไข กำรใช้วธิกี�ำลงัสองน้อยที่สดุในกำรประมำณค่ำสมัประสทิธิ์ สมกำรถดถอย กำรใช้วธิคีวำม 
  น่ำจะเป็นสูงสุด และชั้นเคในกำรหำค่ำประมำณ กำรใช้ตัวแปรต่ำงเวลำในแบบจ�ำลองและกำร 
  ท�ำนำยข้อมูล

� กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี�(Economic�Theory)

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (Microeconomics I)    3 (3-0-6)

   ควำมหมำยลักษณะและวิธีกำรศึกษำเศรษฐศำสตร์ ปัญหำเศรษฐกิจ กำรท�ำหน้ำที่ของ 
  ระบบเศรษฐกจิ อปุสงค์ อปุทำน และรำคำควำมยดืหยุ่นของอปุสงค์และอปุทำน กำรใช้อปุสงค์ 
  และอุปทำนในกำรปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจกำรผลิตและต้นทุน 
  กำรผลติ ต้นทนุในระยะสั้นและระยะยำว กำรผลติในระยะยำว กำรผลติในระยะยำวมำก ซึ่งเกี่ยวข้อง 
  กับควำมก้ำวหน้ำและมลพิษ กำรก�ำหนดรำคำผลผลิตในตลำดต่ำงๆ ทฤษฎีรำคำในเชิงปฏิบัต ิ 
  กำรกระจำยรำยได้ กำรก�ำหนดค่ำจ้ำง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมยำกจน  
  และควำมไม่เท่ำเทยีมกนั
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01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomics I)    3 (3-0-6)

   วธิกีำรในกำรวดัรำยได้ประชำชำต ิปัจจยัที่เป็นตวัก�ำหนดรำยได้ประชำชำต ิกำรเปลี่ยนแปลง 
  รำยได้ประชำชำต ิวฏัจกัรธรุกจิและกำรเคลื่อนไหวขึ้นลงในรำยได้ประชำชำตทิฤษฎแีละมำตรกำร 
  ของนโยบำยกำรคลงั ระดบัรำคำ กำรเงนิและกำรธนำคำร กำรวเิครำะห์เงนิตรำและกำรวเิครำะห์ 
  รำยได้ กำรค้ำและกำรเงนิระหว่ำงประเทศกำรว่ำงงำนและเงนิเฟ้อ ควำมจ�ำเรญิเตบิโต และกำร 
  พฒันำเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบ

01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II (Microeconomics II)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181
   หลกัเศรษฐศำสตร์จลุภำคเกี่ยวกบักำรท�ำงำนของระบบเศรษฐกจิแบบเสรนียิมในกำรแก้ปัญหำ 
  พื้นฐำนทำงเศรษฐกจิ อปุสงค์ อปุทำน ดลุยภำพของตลำด ทฤษฎผีู้บรโิภค ทฤษฎกีำรผลติและ 
  ต้นทุน หลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำและปริมำณกำรผลิตสินค้ำและบริกำรในตลำดต่ำงๆ กำร 
  ก�ำหนดรำคำ ปัจจยักำรผลติ และหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรกำรใช้ทรพัยำกร

01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II (Macroeconomics II)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101182
   ทฤษฎแีละนโยบำยทั่วไปเกี่ยวกบับญัชรีำยได้ประชำชำต ิกำรก�ำหนดรำยได้ประชำชำตแิละ 
  ผลผลติ กำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระดบัผลติผล เงนิตรำ อตัรำดอกเบี้ย กำรเปรยีบเทยีบ 
  แบบจ�ำลองของนกัเศรษฐศำสตร์ส�ำนกัเดมิกบัแบบจ�ำลองของเคนส์ ทฤษฎวีฏัจกัรเศรษฐกจิ ทฤษฎ ี
  ควำมจ�ำเรญิเตบิโต ทฤษฎเีงนิเฟ้อ นโยบำยกำรเงนิและกำรคลงั

01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ (History of Economic Thought)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   ประวตัวิวิฒันำกำรแนวควำมคดิทำงเศรษฐกจิในสมยัไบเบลิ กรกี โรมนั และสมยักลำง ส�ำนกั 
  พำณชิย์นยิม ธรรมชำตนิยิม เศรษฐศำสตร์ส�ำนกัเดมิ สงัคมนยิม เคนส์ และเศรษฐศำสตร์ส�ำนกั 
  เดมิในแนวใหม่

01101382 เศรษฐศาสตร์จุลภาค III (Microeconomics III)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281
   กำรวเิครำะห์ในเชงิคณติศำสตร์ในทฤษฎวี่ำด้วยพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ทฤษฎวี่ำด้วยธรุกจิ 
  กำรผลติและต้นทนุ ทฤษฎว่ีำด้วยกำรก�ำหนดรำคำตลำด ทฤษฎว่ีำด้วยดลุยภำพทั่วไป เศรษฐศำสตร์ 
  สวสัดกิำรและแบบจ�ำลองเศรษฐศำสตร์ในเชงิเส้น

01101383 เศรษฐศาสตร์มหภาค III (Macroeconomics III)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   กำรวเิครำะห์ในเชงิคณติศำสตร์ในทฤษฎว่ีำด้วยกำรก�ำหนดรำยได้ ดลุยภำพทำงด้ำนอปุสงค์ 
  ของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภำพทำงด้ำนอุปทำนของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภำพในแบบจ�ำลองใน 
  เชิงสถิต กำรตรึงค่ำจ้ำงและกำรว่ำงงำน นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง นโยบำยรำยได้ภำค 
  ต่ำงประเทศ และดุลกำรช�ำระเงินระหว่ำงประเทศ เงินเฟ้อ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำจ้ำง รำคำ  
  และผลติภำพ และควำมจ�ำเรญิเตบิโตในทำงเศรษฐกจิ

01101481 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281
   แนวคิดและข้อเสนอพื้นฐำนของสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจ ทฤษฎีสวัสดิกำร และภำวะที่ 
  เหมำะสมของสงัคม กำรใช้นโยบำยเพื่อสวสัดกิำรของสงัคมหรอืรฐัวสิำหกจิ

01101482 ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and Stability)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101282
   ทฤษฎีพลวัตในทำงเศรษฐศำสตร์ แบบจ�ำลองของวัฏจักรเศรษฐกิจและควำมเติบโตทำง 
  เศรษฐกจิ ผลของนโยบำยที่มตี่อกำรเร่งรดัควำมเตบิโตและเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

01101483 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 1) 01101181 และ 01101182 หรอื 2) 01101101
   แนวคดิพื้นฐำนทำงปรชัญำ กำรเมอืง สงัคม กำรขยำยตวัของระบบเศรษฐกจิ ขั้นตอนต่ำงๆ  
  ของกระบวนกำรวิวัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม องค์ประกอบต่ำงๆ ของระบบ 
  เศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืง รูปแบบวถิกีำรผลติแบบต่ำงๆ ของสงัคม ศกึษำกลไกกำรท�ำงำน 
  ของเศรษฐกจิโดยแนวคดิทำงเศรษฐศำสตร์ และกำรเมอืงของ มำร์กซ์ เลนนิ เหมำ นกัคดิส�ำคญั 
  อื่นๆ ทั้งไทยและต่ำงประเทศที่อยู่ในสำยควำมคดิดงักล่ำว

01101484 เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย (Contemporary Political Economics)  3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 1) 01101181 และ 01101182 หรอื 2) 01101101
   แนววธิกีำรด�ำเนนิงำนและปฏบิตัทิำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง และสงัคม ตลอดจนววิฒันำกำร 
  ของแนวทำงปฏบิตัขิองแนวคดิสำยเศรษฐศำสตร์มำร์กซสิต์ เลนนิ และส�ำนกัคดิใกล้เคยีงอื่นๆ ที่ 
  ได้น�ำออกมำใช้ปฏบิตัใินประเทศด้อยพฒันำต่ำงๆ ในโลก รวมทั้งกำรน�ำหลกักำรทำงเศรษฐกจิของ 
  แนวคิดดังกล่ำวมำวิเครำะห์ถึงสภำพและปัญหำของสังคมไทยในเชิงเปรียบเทียบกับแนวคิด 
  เศรษฐศำสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั
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01101485 พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)    3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101181 และ 01101182
   กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงหลักกำรพื้นฐำนของเศรษฐศำสตร์กระแสหลักกับแนวคิด 
  เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ตำมหลักพุทธศำสนำ กำรผลิตและกำรบริโภค กำรประยุกต์พุทธ 
  เศรษฐศำสตร์กับเศรษฐศำสตร์กำรพัฒนำ เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ เศรษฐศำสตร์ 
  ทรพัยำกรธรรมชำต ิสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศำสตร์สำขำอื่นๆ เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิสเีขยีว  
  ทำงเลอืกในกำรแก้ไขปัญหำและวกิฤตทำงเศรษฐกจิด้วยวธิกีำรของพทุธเศรษฐศำสตร์

� กลุ่มวิชาวิจัย�เรื่องเฉพาะทาง�สัมมนาและปัญหาพิเศษ

01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Research Methods in Economics)   3 (3-0-6)

  พื้นฐำน : 01101281, 01101282 และ 01101371
   หลกัและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรท�ำกำรวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์โดยเน้นให้ทรำบถงึวธิกีำรปฏบิตั ิ
  ตำมขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรวิจัย กำรเลือกปัญหำ กำรตั้งข้อสมมติฐำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรจัดระเบียบข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในกำรท�ำวิจัยและ 
  ลงควำมเหน็ และเสนอผลงำนวจิยั

01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ (Selected Topics in Economics)   3 (3-0-6)

   เรื่องเฉพำะทำงเศรษฐศำสตร์ในระดับปริญญำตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภำค 
  กำรศกึษำ

01101497 สัมมนา (Seminar)     1

   กำรน�ำเสนอและอภปิรำยหวัข้อที่น่ำสนใจทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ในระดบัปรญิญำตรี

01101498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)    3

   กำรศกึษำค้นคว้ำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ในระดบัปรญิญำตร ีและเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรำยงำน

เรื่องที่นิสิตควรรู้
เรื่องที่นสิติควรรู้ ประกอบด้วย
	  กำรช�ำระเงนิ
	  กำรลงทะเบยีน
	  สถำนภำพนสิติ
	  เงื่อนไขนสิติที่มสีทิธไิด้รบัปรญิญำเกยีรตนิยิม
	  ทรำนสครปิต์กจิกรรม

การช�าระเงิน

การเข้าสู่ระบบ ให้นิสิตไปที่เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา http://reg.src.ku.ac.th 

 1. เข้ำสู่ระบบ  ป้อนรหสัประจ�ำตวันสิติและรหสัผ่ำน เพื่อเข้ำสู่ระบบ

 2. เลอืกเมนู “ใบแจ้งกำรช�ำระเงนิ”
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 3. คลกิ “พมิพ์ใบแจ้งหนี้คลกิที่นี่  >         ”

 

 4. จัดพิมพ์ใบแจ้งช�ำระเงิน และช�ำระเงินที่ธนำคำร จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดของใบแจ้ง 
 กำรช�ำระเงนิ ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ เป็นรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อจดัพมิพ์และน�ำไปช�ำระเงนิที่ธนำคำร

 5. จัดเก็บหลักฐำนกำรช�ำระเงิน และตรวจสอบผลกำรช�ำระเงิน ให้เก็บหลักฐำนกำรช�ำระเงิน และ 
 สำมำรถตรวจสอบกำรช�ำระเงนิได้ในวนัถดัไปที่ “เวบ็ไซต์ฝ่ำยกำรศกึษำ http://reg.admin.src.ku.ac.th”

การลงทะเบียน

การเข้าสู่ระบบ ให้นิสิตไปที่เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา http://reg.src.ku.ac.th 

 1. เข้ำสู่ระบบ  ป้อนรหสัประจ�ำตวันสิติและรหสัผ่ำน เพื่อเข้ำสู่ระบบ

 2. เลอืกเมนู “ลงทะเบยีน/งดเรยีน”
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 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงรำยวิชำที่นิสิตสำมำรถลงทะเบียนได้ โดยจะแบ่งเป็นรำยวิชำตำมแผน 

 กำรเรยีน และวชิำนอกแผนกำรเรยีนที่เปิดให้นสิติสำมำรถลงทะเบยีนได้

 4. คลิกเลือก หน้ำรำยวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียน ประเภทลงทะเบียน C = Credit เรียบแบบคิดเกรด  

 หรอื A = Audit เรยีนแบบไม่คดิเกรด

 5. แล้วคลกิบนัทกึรำยวชิำ หลงัจำกนั้นระบบจะแจ้งรำยวชิำที่ลงทะเบยีนส�ำเรจ็

 

 6. กำรถอนรำยวชิำ ให้ดูในส่วนที่ลงทะเบยีนส�ำเรจ็ เลอืกรำยวชิำที่ต้องกำรถอน

 7. แล้วคลกิที่เมนู ถอนรำยวชิำ

หมดสภาพ
การเปนนิสิต

สถานภาพนิสิต

ลำออก

ถงึแก่กรรม

มแีต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมต�่ำกว่ำ ๑.๗๕ เป็น
เวลำสองภำคกำรศกึษำ
ปกตติดิต่อกนั ยกเว้น
ภำคกำรศกึษำแรกของ

นสิติใหม่

มแีต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ 
๑.๕๐ ยกเว้นภำค
กำรศกึษำแรกของ

นสิติใหม่

ขำดคณุสมบตัิ
หรอืมลีกัษณะ

ต้องห้ำม

ถูกลงโทษ
ทำงวนิยัให้ออก 

หรอืไล่ออก
สถำนภำพสิ้ินสดุ
ต้องค�ำพพิำกษำ

ถงึที่สดุ
ให้จ�ำคกุ

ได้รบัอนมุตัิ
อนปุรญิญำหรอื
ปรญิญำจำก

สภำมหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์แล้ว 

ไม่ลง
ทะเบยีนเรยีนหรอื
ไม่ลงทะเบยีนรกัษำ
สถำนภำพให้เสรจ็สิ้น
ภำยใน 2 สปัดำห์แรก

นบัแต่วนัเปิด
ภำคเรยีน 

ด�ำรงสถำนภำพ
นสิติครบก�ำหนดสองเท่ำ
ของจ�ำนวนปีกำรศกึษำ
ทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้ใน

หลกัสูตร 

เป็นนสิตินกัศกึษำ
ของสถำบนั

อดุมศกึษำของรฐั
แห่งอื่นด้วย 

พกักำรศกึษำ
โดยไม่ได้รบั
อนญุำติ
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นสิติพ้นสภำพ 
GPA < 1.5
ยกเว้นภำค

กำรศกึษำแรกของ
นสิติใหม่

นสิติรอพนิจิ
GPA < 1.75

2 ภำคตดิต่อกนั
ยกเว้นภำคกำรศกึษำ

แรกของนสิติใหม่

นสิติปกต ิ
GPA > 2.00
จบหลกัสูตร
ไม่เกนิ 8 ปี

เกยีรตนิยิมอนัดบั 1
GPA 3.50 ขึ้นไป

เกยีรตนิยิมอนัดบั 2
GPA 3.25 ขึ้นไป

หมดสภาพการเปนนิสิต ปริญญา
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เง่ือนไขนิสิตที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

 1. ไม่เคยเรยีนซ�้ำรำยวชิำใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

 2. ไม่เคยได้รบัคะแนน F และไม่เคยเรยีนซ�้ำเพื่อนบัหน่วยกติในรำยวชิำที่ได้ลงทะเบยีนเรยีน โดยไม่นบั 
  หน่วยกติ (audit) มำก่อน

 3. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวนิยั ตั้งแต่โทษพกักำรศกึษำขึ้นไป

 4.  ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป ส�ำหรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง และได้แต้มคะแนนเฉลี่ย 
  สะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป ส�ำหรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

 5. เรยีนจบภำยในก�ำหนดเวลำไม่เกนิจ�ำนวนภำคกำรศกึษำที่ระบไุว้ในหลกัสูตร

 6. นิสิตที่มีกำรเทียบรำยวิชำจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีสิทธิได้รับเกียรตินิยมหำกรำยวิชำ 
  ที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนนั้น มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับเกียรตินิยม แต่จ�ำนวนหน่วยกิตที่ 
  เทยีบโอนนั้นต้องไม่เกนิ ร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร

 7. นสิติที่ได้รบัปรญิญำเกยีรตนิยิม มสีทิธปิระดบัเครื่องหมำยเกยีรตนิยิม

ทรานสคริปต์กิจกรรม

ขั้นตอนของนิสิตส�าหรับการสมัครและบันทึกระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
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ขั้นตอนการสมัคร�“ระบบ”�ทรานสคริปต์กิจกรรม

 1. เข้ำสู่ระบบกจิกรรมที่ http://nisit.kasetsart.org แล้วคลกิที่ วทิยำเขตศรรีำชำ 
 

 2. คลกิที่ login เพื่อท�ำกำรสมคัรระบบ 
 

 3. คลกิที่ ลงทะเบยีนส�ำหรบันสิติ

 4. จำกนั้นจะพบหน้ำต่ำงใหม่ (ดงัรูป) กรอกรำยละเอยีดให้ครบถ้วน แล้ว กดปุ่ม Submit

 5. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงดงัรูป

 6. ระบบจะส่ง e-mail ไปให้ (ตำมที่กรอกไว้) เพื่อท�ำกำรยนืยนักำรสมคัรโดยสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบ  
 e-mail ของวทิยำเขต ได้ที่ https://mail.src.ku.ac.th/src/login.php
 • หำกรหัสผ่ำนไม่สำมำรถเข้ำระบบได้ กรุณำติดต่อที่ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อำคำร 1  
 บรกิำรวทิยำกำร หมำยเลขโทรศพัท์ 038-352805 ต่อ 2717-2722 

 7. ท�ำกำรเปิดอเีมล์ ที่ส่งมำโดยใช้ Username และ Password ของตนเอง จำกนั้นกดปุ่ม login

 • หำกรหัสผ่ำนไม่สำมำรถเข้ำระบบได้ กรุณำติดต่อที่ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อำคำร 1  

 บรกิำรวทิยำกำร

 8. ตรวจสอบรหสัผ่ำน พร้อมทั้ง คลกิลงิค์ เพื่อยนืยนักำรสมคัรเข้ำสู่ระบบ

 9. เมื่อยนืยนัแล้วจะพบหน้ำต่ำงดงัรูป เป็นกำรเสรจ็สิ้นกำรสมคัรระบบ

(ในกรณทีี่ใช้โปรแกรม Internet Explorer 
version 7 จะพบหน้ำต่ำง ดงัรูป 

ให้คลกิที่ Continue to this website 
(not recommended). เพื่อเข้ำสู่หน้ำเวบ็ไซต์)
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ขั้นตอนการ�“สมัครและยืนยันการเข้าร่วม”�กิจกรรม�

 1. ท�ำกำรเข้ำระบบโดยใช้ รหัสผ่ำนที่ลงทะเบียนในระบบ Transcript กิจกรรม (คนละรหัสกับกำร 
 ลงทะเบยีนเรยีนและอเีมล์) ในช่องประเภทนสิติ จำกนั้นกดปุ่ม login

 2. คลกิที่ ค้นหำโครงกำร เพื่อท�ำกำรค้นหำโครงกำรที่ต้องกำรสมคัร โดยท�ำกำรระบเุงื่อนไขของโครงกำร 

 ที่ต้องกำรค้นหำ หำกไม่ทรำบเงื่อนไขที่ใช้ค้นหำ ให้เลอืกทั้งหมด จำกนั้น คลกิปุ่ม “ค้นหำ” เพื่อท�ำกำร 

 ค้นหำโครงกำรทั้งหมดที่มี

 3. หลังจำกท�ำกำรค้นหำโครงกำรแล้วจะพบรำยชื่อโครงกำรที่มีทั้งหมด (ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด) หำก 

 ต้องกำรทรำบรำยละเอยีดโครงกำร หรอืท�ำกำรสมคัรโครงกำรสำมำรถคลกิได้ที่ ชื่อของโครงกำร เพื่อ 

 เข้ำสู่โครงกำรนั้นๆ

  4.1 เลอืกที่ สมคัร (Add) เพื่อท�ำกำรสมคัรเข้ำร่วมกจิกรรม

เมื่อเข้ำสู่ระบบ Transcript กจิกรรมแล้ว
ในช่อง Result จะค�ำว่ำ Login Successful

  4.2 ยกเลกิ (Drop) เพื่อท�ำกำรยกเลกิกำรสมคัรหรอืยกเลกิกำรยนืยนักำรเข้ำร่วมกจิกรรม

  4.3 ยนืยนั (บตัรผ่ำน) เพื่อยนืยนักำรเข้ำร่วมกจิกรรมโดยเลขที่ในใบลงชื่อ 
  • เลอืกวนัที่เข้ำร่วมกจิกรรม (หำกท�ำกจิกรรมมำกกว่ำ 1 วนั) โดยท�ำกำรยนืยนับตัรผ่ำนทลีะวนั 
  • หำกไม่ทรำบล�ำดบัที่ในใบเซน็ชื่อสำมำรถเรยีกดูข้อมูลได้ที่ ดูข้อมูล > ใบเซน็ชื่อ

5. เมื่อต้องกำรทรำบจ�ำนวนชั่วโมงกจิกรรมที่เข้ำร่วม สำมำรถเลอืกได้ที่เมน ูรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ซึ่ง
กำรบนัทกึ “บตัรผ่ำน” กจิกรรม จะสมบูรณ์กต็่อเมื่อได้รบักำรรบัรองจำกผู้ดูแลฝ่ำยสำรสนเทศ ของโครงกำร 
โดยสำมำรถเลอืกดูได้ 3 ประเภท คอื

เมื่อเลอืกวนัที่เข้ำร่วมกจิกรรม ใส่ล�ำดบัที่ในใบเซนชื่อ 
และเลอืกต�ำแหน่งในกำรเข้ำร่วมกจิกรรมแล้วกดปุม่ 

“บนัทกึบตัรผ่ำน” แล้วจะพบค�ำว่ำ บนัทกึเรยีบร้อยแล้ว

5.1 รำยงำนผลใบบนัทกึกจิกรรม 

• ระบเุลขที่ในใบเซน็ชื่อไม่มกีำรแยกประเภทกจิกรรม

5.2 รำยงำนผลใบบนัทกึกจิกรรมแบบแยกประเภท  

• ไม่ระบเุลขที่ในใบเซน็ชื่อมกีำรแยกประเภทกจิกรรม

5.3 Transcript กจิกรรม 

• ลกัษณะเหมอืน Transcript กจิกรรมฉบบัจรงิ
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สวัสดิการและข้อมูลการติดต่อหน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
วิทยาเขตศรีราชา

(ฝ่ายกิจการนิสิต อาคาร 9)

สระว่ายน�้า
(อาคาร 20)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ฝ่ายกิจการนิสิต อาคาร 9)

ห้องพยาบาล
(ด้านหน้าอาคาร 9
ติดโรงอาหารกลาง)

จองใช้สนามแบดมินตัน
(อาคารพลศึกษา

อาคาร 13)

วิชาทหาร ผ่อนผันทหาร
(ฝ่ายกิจการนิสิต อาคาร 9)

ห้องสมุด
(อาคาร 14 

หอสมุดอนุสรณ์ 
10 ปี)

ทุนการศึกษา
ต่างๆ

(ฝ่ายกิจการนิสิต 
อาคาร 9)

สวัสดิการ
สำ�หรับนิสิต

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตศรีราชา

1. เงนิช่วยเหลอืนสิติประสบอบุตัเิหตุ
2. กำรรักษำพยำบำลที่มิใช่เกิดจำกอุบัติเหตุ ให้เบิกเงินช่วยเหลือ 
 ค่ำรกัษำพยำบำลแก่นสิติ ในกรณ ีถูกสตัว์ท�ำร้ำยและต้องฉดีวคัซนี  
 เป็นไข้เลือดออก แพ้ยำ ไส้ติ่งอักเสบ หรือโรคที่รัฐบำลระบุเป็น 
 โรคระบำด 

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

1. กรณีผู้ป่วยนอก ค่ำรกัษำพยำบำลจำกโรงพยำบำลและคลนิกิ เมื่อเป็นคนไข้นอก  
 จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 2,500 บำทต่ออบุตัเิหตใุนครั้งนั้น
2. กรณีผู้ป่วยใน ค่ำรกัษำพยำบำลจ่ำยจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บำทต่ออบุตัเิหตใุนครั้งนั้น
 2.1 กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุทำงรถ และได้รับสิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครอง 
  ผู ้ประสบภัยจำกรถ ให้เบิกจำกสิทธิตำมพระรำชบัญญัติผู ้ประสบภัยจำกรถ 
  หรือประกันกันภัยจำกยำนพำหนะก่อน ส่วนเกินให้เบิกจำกกองทุนฯ ได้ไม่เกิน  
  15,000 บำท
 2.2 กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุทำงรถ และไม่มีพ.ร.บ. ให้เบิกจำกกองทุนฯ ได้ตำมจริง 
  แต่ไม่เกนิ 8,000 บำท
หมำยเหต ุ
1. รพ. 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลแหลมฉบงั โรงพยำบำลสมเดจ็พระบรมรำชเทว ี
 ณ ศรรีำชำ โรงพยำบำลวภิำรำมแหลมฉบงั โรงพยำบำลพญำไทศรรีำชำ 
 และโรงพยำบำลสมติเิวชศรรีำชำ
2. ผู้ป่วยในเบกิค่ำห้องและค่ำอำหำรไม่เกนิวนัละ 1,500 บำท

การเข้ารับการรักษาของนิสิตเมื่อประสบอุบัติเหตุ

ประสบอบุตัเิหตุ
และเข้ำรบักำรรกัษำ
ในอ�ำเภอศรรีำชำ 

จ.ชลบรุี

หำกเข้ำรบักำรรกัษำ
นอกอ�ำเภอศรรีำชำ 

จ.ชลบรุี

ยื่นบตัรนสิติหรอืบตัรที่ทำงรำชกำร
ออกให้เพื่อตรวจสอบรบัสทิธิ

กำรรกัษำได้ที่ รพ. 5 แห่งในอ�ำเภอ
ศรรีำชำ (ดูได้ที่หมำยเหตดุ้ำนล่ำง)

เข้ำรกัษำพยำบำล
ตำมสถำนพยำบำล (รพ.หรอืคลนีกิ) 

นอกอ�ำเภอศรรีำชำ

ไม่ต้องส�ำรองค่ำใช้จ่ำย 
**ถ้ำมวีงเงนิที่ก�ำหนดไว้ 

(ส่วนต่ำง) นสิติต้องจ่ำยเงนิเอง 
(ดูได้ที่หมำยเหตดุ้ำนล่ำง)

ต้องส�ำรองค่ำใช้จ่ำยไปก่อนแล้วมำ
ท�ำเรื่องเบกิเงนิกบัทำงมหำวทิยำลยั 
(นบัจำกวนัเกดิเหตไุม่เกนิ 180 วนั)

หลักฐานประกอบการเงิน
1. ใบเสรจ็รบัเงนิ
2. ใบรบัรองแพทย์
3. ส�ำเนำ KU2 (ใบเสรจ็รบัเงนิค่ำเทอม)
4. ส�ำเนำบตัรนสิติ

สถานที่ติดต่อขอเบิกเงินช่วยเหลือ
ห้องงำนกจิกำรนสิติ กองบรหิำรวชิำกำรและนสิติ 

อำคำร 9 ศูนย์กจิกรรมนสิติ 
ในวนัท�ำกำร เวลำ 08.30-16.30 น.

หลกัฐำนถูกต้องครบถ้วน รอรบัเชค็ภำยใน 3 วนั
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ชื่อหน่วยงำน เรื่องที่ต้องตดิต่อ บคุลำกร
สถำนที่/หมำยเลข

โทรศพัท์

กจิกำรนสิติ กองทนุกู้ยมืทำงกำรศกึษำ 
(กยศ) กองทนุสวสัดภิำพ
นสิติ วชิำทหำร (รด.) 
ทนุกำรศกึษำ
ทรำนสครปิต์กจิกรรม  
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
เอกสำรกองทนุสวสัดภิำพ
นสิติและประกนัสขุภำพ 
เอกสำรงำนวนิยัและ
พฒันำนสิติ เอกสำร
เกี่ยวกบักำรด�ำเนนิ
กจิกรรมนสิติ

• นำยบเุรงนอง จกัรมณุี 
• นำงพชัรนิทร์ สทิธเิวชเมธี

อำคำร 9 
ศูนย์กจิกรรม 
(ชั้น 1 
ภำยในอำคำร) 
0-3835-4580 
ต่อ 2630

หอพกันสิติ
วทิยำเขตศรรีำชำ

ผู้จดักำรหอพกันสิติ 
ทรพัย์สนิสูญหำย

• นำยบญุเลศิ เกยีรตพิรพทิกัษ์ 
• นำยสทุธชิยั ยนิดี

หอพกันสิติ 
วทิยำเขตศรรีำชำ 
0-3876-8811-5

ห้องสมดุ กำรยมื-คนืหนงัสอื 
นสิติปรญิญำตร ี
สำมำรถยมืได้ครั้งละไม่เกนิ 
10 เล่ม โดยหนงัสอืภำษำ
ไทยยมืได้ 1 สปัดำห์ และ
หนงัสอืภำษำต่ำงประเทศ
ยมืได้ 2 สปัดำห์

• นำงสำวมำล ีใจตั้ง อำคำร 14 หอสมดุ
อนสุรณ์ 10 ปี
0-3835-2622, 
0-3835-2809

อำคำรพลศกึษำ กำรใช้บรกิำรจองสนำม
กฬีำต่ำงๆ เช่น แบตมนิตนั 
สระว่ำยน�้ำ จดังำนต่ำงๆ 
เป็นต้น

• นำงสริพิรรณ วงศ์สวุรรณ อำคำร 13 พลศกึษำ
0-3835-4582 
ต่อ 2615

บรกิำรคอมพวิเตอร์ บรกิำรบญัชผีู้ใช้เครอืข่ำย
นนทร ี(Nontri Account) 
กำรลงทะเบยีนเครื่อง
คอมพวิเตอร์
(MACAddress)

• นำงสำวศรินินัท์ ปิ่นทองค�ำ 
• นำงสำวภำวณิ ีปำนหนูค�ำ

ฝ่ำยบรกิำร
คอมพวิเตอร์
อำคำร 1 
บรกิำรวทิยำกำร 
ชั้น 3 
0-3835-2805

ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

ชื่อหน่วยงำน เรื่องที่ต้องตดิต่อ บคุลำกร
สถำนที่/หมำยเลข

โทรศพัท์

งำนกจิกำรนสิติ 
คณะเศรษฐศำสตร์
ศรรีำชำ

งำนบรหิำรกำรศกึษำ 
และพฒันำนสิติ เช่น 
รบัค�ำร้องทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กบักำรเรยีนกำรสอน 
กำรลงทะเบยีนเรยีน 
กำรลงทะเบยีน
นอกระบบออนไลน์ 
งำนทะเบยีนนสิติ เป็นต้น

• นำยบงกช พุ่มแก้ว 
• นำงสำวอนสุรำ มำลยั

อำคำร 18 
เศรษฐศำสตร์ 
ศรรีำชำ ชั้น 2 
0-3835-4580 
ต่อ 2658

งำนโสตทศันศกึษำ
ปฏบิตักิำร 
คณะเศรษฐศำสตร์ 
ศรรีำชำ

ดูแลเกี่ยวกบัอปุกรณ์ที่
ใช้ในกำรเรยีนกำรสอน 
ประจ�ำห้องเรยีนในอำคำร 
5 และอำคำร 18 
ที่อยู่ในควำมดูแลของ 
คณะเศรษฐศำสตร์ 
ศรรีำชำ

• นำงสำวจนัทนำ ผลประเสรฐิ อำคำร 18 
เศรษฐศำสตร์ 
ศรรีำชำ ชั้น 2 
0-3835-4580 
ต่อ 2652

ฝ่ำยกำรศกึษำ งำนรบัเข้ำ งำนทะเบยีน
และประมวลผล 
งำนบรกิำรงำนเรยีน 
งำนสอบ และงำนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กำรลงทะเบยีน 
ตำรำงเรยีน ตำรำงสอบ 
ท�ำบตัรนสิติใหม่ 
เอกสำรที่เกี่ยวกบั
กำรศกึษำ เช่น หนงัสอื
รบัรอง กำรเป็นนสิติ 
ทรำน สครปิต์ ใบรำยงำน 
ผลคะแนน เป็นต้น

• นำงสำววนัด ีอนิสวุรรณ
• นำงนภิำภสั สำครดี
• นำงนติยำ ปู่อ้ำย

อำคำร 1 บรกิำร 
วทิยำกำร ชั้น 1 
0-3835-4580 
ต่อ 2631

ห้องพยำบำล เมื่อมอีำกำรของทำง
ร่ำงกำยและจติใจที่ไม่ปกต ิ
เช่น ปวด หวดั เป็นไข้ 
ไม่ สบำย ท้องเสยี เครยีด 
เป็นต้น

• นำงยพุด ีทรพัย์เจรญิ อำคำร 9 
ศูนย์กจิกรรม 
(ด้ำนหน้ำ)
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ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาสำ�หรับนิสิต

 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นิสิต ระบบประกันคุณภำพ 
กำรศกึษำ ต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรรบัหรอืคดัเลอืกนสิติเข้ำศกึษำในหลกัสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สำมำรถ
คดัเลอืกนสิติที่มคีณุสมบตัแิละควำมพร้อมในกำรเรยีนในหลกัสตูรจนส�ำเรจ็กำรศกึษำ และกำรส่งเสรมิพฒันำ
นสิติให้มคีวำมพร้อมทำงกำรเรยีน และมกีจิกรรมกำรพฒันำในรปูแบบต่ำงๆ เพื่อให้นสิติมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
ตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำมีทักษะกำรวิจัย 
ที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
 ทกัษะที่จ�ำเป็นส�ำหรบักำรเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ (1) กลุ่มวชิำหลกั
(Core Subjects) (2) กลุ่มทกัษะชวีติและอำชพี (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทกัษะกำรเรยีนรู้และนวตักรรม 
(Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทกัษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี(Information, Media and 
Technology Skills) 
 ทกัษะส�ำคญัที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญัมำก มดีงันี้
 1. กลุม่ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ได้แก่ (1) กำรคดิเชงิวพิำกษ์ และกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking  
 and Problem Solving) (2) นวตักรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) กำรสื่อสำรและ 
 ควำมร่วมมอืกนั (Communication and Collaboration)
 2. กลุม่ทกัษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี(Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย  
 กำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy) กำรรู้สื่อ (Media Literacy) และกำรรู้ ICT (ICT Literacy)
 3. กลุม่ทกัษะชวีติและอาชพี (Life and Career Skills) ประกอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัและ 
 ยดืหยุ่น (Adaptability and Flexibility) ควำมคดิรเิริ่มและกำรเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and Self - 
 direction) ปฏสิมัพนัธ์ทำงสงัคมและข้ำมวฒันธรรม (Sccountability and Productivity) ควำมเป็นผู้น�ำและ 
 รบัผดิชอบต่อสงัคม (Leadership and Social Responsibility)

บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการด�าเนินการ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบันสิติรกัษำคณุภำพตำมบทบำทของนสิติและสมำชกิที่ดขีองสงัคมควำมรู้ด้ำนงำน
ประกนัคณุภำพเพื่อให้สอดคล้องกบัเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ ก�ำหนดจดุมุง่หมำยและหลกั
กำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย “ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน” 
และ “ระบบกำรประกันคุณภำพนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำบัน
อดุมศกึษำ และตำมพระรำชบญัญตัดิงักลำ่วก�ำหนดให้หน่วยงำนต้นสงักดัและสถำนศกึษำจดัให้มรีะบบกำร
ประกนัคณุภำพภำยในที่ต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพจิำรณำและเปิดต่อสำธำรณชน
เพื่อน�ำไปสู่กำรพฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ

ความหมายของหมายเลขห้องเรียน

กรณีหมายเลข 4 หลัก

 เลขตัวที่ 1 : เลขอาคาร
 เลขตัวที่ 2 : ชั้น
 เลขตัวที่ 3-4 : เลขห้อง

ตัวอย่างเช่น  5101 คือ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 01
    6202 คือ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 02

กรณีหมายเลข 5 หลัก

 เลขตัวที่ 1-2 : เลขอาคาร
 เลขตัวที่ 3 : ชั้น
 เลขตัวที่ 4-5 : เลขห้อง

ตัวอย่างเช่น  10204 คือ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 04 
    18101 คือ อาคาร 18 ชั้น 1 ห้อง 01
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ก.พ.ร. หมำยถงึ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร 
     ตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของสถำบนัอดุมศกึษำ)
 สกอ.  หมำยถงึ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ(กำรประกนัคณุภำพภำยใน)
 สมศ. หมำยถงึ ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(กำรประกันคุณภำพ 
     ภำยนอก)

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สกอ.

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ

ระดบัคณะ ระดบัหลกัสูตร

1. กำรผลติบณัฑติ 1. กำรก�ำกบัมำตรฐำน

2. กำรวจิยั 2. บณัฑติ

3. กำรบรกิำรวชิำกำร 3. นสิติ

4. กำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 4. อำจำรย์

5. กำรบรหิำรจดักำร 5. หลกัสูตร กำรเรยีนกำรสอน กำรประเมนิผู้เรยีน

6. สิ่งสนบัสนนุกำรเรยีนรู้

มาตรฐานในการประเมินภายนอก ของ สมศ.

 1 .ด้ำนคณุภำพบณัฑติ
 2. ด้ำนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์
 3. ด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม
 4. ด้ำนกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปะและวฒันธรรม
 5. ด้ำนกำรบรหิำรและกำรพฒันำสถำบนั
 6. ด้ำนกำรพฒันำประกนัคณุภำพภำยใน

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 นสิติสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรด�ำเนนิงำน ด้ำนกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน
กำรเรียนของตนเอง มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินประสิทธิภำพ 
กำรสอนของอำจำรย์อย่ำงตรงไปตรงมำ ร่วมมือกับอำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยในกำรด�ำเนิน
กจิกรรมกำรสอนหรอืกำรวจิยั เพื่อพฒันำทกัษะกำรเรยีนรูข้องตนเอง รวมถงึกำรน�ำควำมรูท้ี่ได้รบัไปประยกุต์
ใช้ในกำรท�ำกิจกรรมหรือชีวิตประจ�ำวัน ตลอดจนกำรมีส่วนรับรู้ในกำรตรวจสอบด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
มหำวทิยำลยัด้วย

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 นิสิตสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยติดตำมกำรด�ำเนิน
กิจกรรม หรือโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของคณะฯ ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยของกำร
ด�ำเนินงำนเหล่ำนั้นให้ชัดเจน ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำร ติดตำมหรือมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำน และก�ำหนดปฏทินิกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนกำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมกรอบ
ที่ก�ำหนดตำมแผน รวมถงึกำรตำมกำรสรปุและรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 นสิติมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญำท้องถิ่น ผำ่นกจิกรรม
นิสิตที่หลำกหลำย เช่น กำรร่วมจัดนิทรรศกำร กำรบรรยำย เสวนำ สัมมนำกลุ่มย่อย หรือกำรแสดงศิลป
วฒันธรรมต่ำงๆ รวมถงึกำรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ ที่คณะฯ ก�ำหนด เช่น ชมรมพทุธศำสตร์ เป็นต้น
บทบำทของนสิติกบัภำรกจิด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำของคณะฯ
 นสิติมสี่วนร่วมในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพของคณะฯ หลำยรูปแบบ ได้แก่
  1. กำรศึกษำและรับรู้กำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพของคณะฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผล 
 กระทบโดยตรงต่อนสิติ เช่น มำตรฐำนคณุภำพด้ำนกำรเรยีนกำรสอน คณุสมบตัอิำจำรย์ ด้ำนกจิกรรม 
 พฒันำนสิติ ด้ำนท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม รวมถงึกำรศกึษำเกี่ยวกบันโยบำยคณุภำพ และแนวทำงกำร 
 ด�ำเนนิงำนประกนัคณุภำพของคณะฯ เป็นต้น
  2. กำรให้ควำมร่วมมือ และสะท้อนภำพจริงต่อบทบำทของอำจำรย์ และกำรด�ำเนินงำนของ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกบันสิติ เช่น กำรประเมนิประสทิธภิำพกำรสอนของอำจำรย์รวมถงึกำรให้ข้อมลูใน 
 กรณทีี่นสิติพจิำรณำเหน็ว่ำกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำว ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนหรอืเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด 
 ไว้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องปรบัแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนให้เกดิประสทิธภิำพต่อไป
  3. กำรให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนของคณะฯ เช่น เสนอแนะเกี่ยวกบักำร 
 ประเมนิคณุภำพกำรสอน คณุภำพอำจำรย์ สภำพแวดล้อม และดชันชีี้วดัคณุภำพเหล่ำนั้น อนัจะเป็น 
 ประโยชน์ต่อกำรพฒันำระบบคณุภำพของคณะฯ ในอนำคต
  4. กำรเผยแพร่และเชญิชวนให้นกัศกึษำทั้งภำยในและภำยนอก รู้จกัคณะฯ และกำรด�ำเนนิงำน 
 ประกนัคณุภำพของคณะฯ อย่ำงต่อเนื่อง
  5. กำรรวมกลุม่ภำยในสโมสรนสิติ ในกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรตดิตำม และรบัรูก้ำรด�ำเนนิงำนประกนั 
 คุณภำพ ของคณะฯ ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวิสัยทัศน ์
 กำรด�ำเนนิงำนประกนัคณุภำพให้เข้มแขง็ ก่อประโยชน์แก่นสิติอย่ำงแท้จรงิต่อไป

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต

1. สร้ำงองค์กรนสิติที่เข้มแขง็ เพื่อด�ำเนนิกจิกรรมอย่ำงเป็นระบบ โดยมกีำรวำงแผน (P) กำรด�ำเนนิกำร (D)กำร
ตรวจสอบ (C) และกำรน�ำผลกำรตรวจสอบไปสูก่ำรปรบัปรงุและพฒันำ (A) อนัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำคณุลกัษณะ
บณัฑติพงึประสงค์
2. เข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ทั้งที่คณะฯ และองค์กำรนสิติตลอดจนชมรมต่ำงๆ จดัขึ้น67 68



3. เสนอควำมต้องกำรของตนเองเกี่ยวกบักจิกรรมนกัศกึษำโดยควำมสจุรติใจ
4. มสี่วนในกำรประเมนิบรกิำรต่ำงๆ ที่คณะฯ จดัให้อย่ำงจรงิใจตรงตำมควำมเป็นจรงิ

การสร้างทักษะกระบวนการคุณภาพ

 กระบวนกำรคณุภำพพื้นฐำนที่ต้องกำรสร้ำงให้นสิติและบณัฑติทกุคนที่ส�ำเรจ็กำร
ศกึษำจำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ได้น�ำไปใช้ในกำรท�ำกจิกรรมของนสิติ หรอืในชวีติประจ�ำวนั รวมทั้งชวีติ
ในกำรท�ำงำน คอื กระบวนกำรวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ของศำสตรำจำรย์เดมมิ่ง (Deming’s cycle)
 วงล้อ PDCA เป็นขั้นตอนที่จ�ำเป็นต้องปฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่องเป็นวงจรไม่สิ้นสดุ ถ้ำยงัไม่เข้ำใจลองมำอ่ำน
ค�ำอธบิำยกนันะ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) ก่อนที่เรำจะท�ำกจิกรรม หรอืโครงกำรต่ำงๆ เรำจะต้องมำวำงแผนกนั
ก่อนว่ำเรำจะท�ำอะไรบ้ำง ซึ่งวธิกีำรกแ็สนจะง่ำย ดงันี้ 
  1.1 ก�ำหนดวตัถปุระสงค์ของโครงกำรหรอืกจิกรรมของเรำให้ชดัเจน
  1.2 ก�ำหนดเป้ำหมำยว่ำเมื่อเรำท�ำกจิกรรมเสรจ็สิ้น สิ่งที่เรำได้จำกกำรท�ำกจิกรรมนั้นคอือะไร
  1.3 ก�ำหนดวธิกีำรท�ำงำนว่ำเรำจะท�ำอะไรก่อน หรอืหลงั อย่ำงไร
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมอืท�ำงำน
  2.1 เมื่อเรำรู้แล้วว่ำเรำจะท�ำอะไรบ้ำง ในขั้นตอนนี้ก็ลงมือท�ำกิจกรรมของเรำตำมที่เรำวำงแผน 
   เอำไว้ได้เลย
  2.2 แล้วต้องอย่ำลมืเกบ็ข้อมูลถงึคณุลกัษณะทำงคณุภำพตำมวธิกีำรที่ก�ำหนดไว้ด้วย
ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบผลการปฏิบตังิาน (Check) เป็นกำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของงำนและประเมนิผล
  3.1 เพื่อตรวจสอบดวู่ำผลงำนที่ลงมอืท�ำไป ได้ผลกำรท�ำงำนตรงตำมเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้หรอืเปล่ำ
  3.2 มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจเป็นตวัวดั ว่ำผูร่้วมกจิกรรมมคีวำมพอใจแค่ไหนกบักจิกรรมที่เรำ 
   ได้จดัขึ้น
ขัน้ตอนที ่4 ปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จำกผลกำรตรวจสอบ ถ้ำพบว่ำเกดิปัญหำมข้ีอบกพร่องขึ้น 
งำนที่ได้ไม่ตรงกบัเป้ำหมำย หรอืท�ำไม่ได้ตำมแผน ให้ปฏบิตัติำมและแก้ไขตำมลกัษณะของปัญหำที่ค้นพบ คอื
  4.1 ดูว่ำสำเหตเุกดิจำกอะไร โดยกำรมำประชมุร่วมกนั
  4.2 เมื่อหำสำเหตไุด้แล้วกค็ดิวธิทีี่จะแก้ไข
  4.3 และสดุท้ำยคอืต้องพฒันำกำรท�ำงำนให้มคีณุภำพดยีิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพการศึกษา

 นสิติ   : ได้รับกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนและเกิดกำรเรียนรู้ 
     อย่ำงเตม็ศกัยภำพ
 ผู้ปกครอง   : ไว้วำงใจในคณะฯ ที่จะให้ลูกหลำนศกึษำ
 นำยจ้ำง   : ได้บัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมตำมควำม 
     ต้องกำรขององค์กร
 สงัคม/ประเทศ  : ได้ทรพัยำกรมนษุย์ที่มคีณุภำพส่งผลต่อกำรพฒันำสงัคม 
     และประเทศในภำพรวม
 คณะฯ/มหำวทิยำลยั  : ได้รบัชื่อเสยีงและกำรยอมรบัจำกสงัคม

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์�
ศรีราชา

 สโมสรนสิติ เป็นองค์กรนสิติที่จดัตั้งขึ้นตำมธรรมนญูนสิติ ซึ่งเป็นกลุ่มของนสิติในแต่ละคณะที่ท�ำหนำ้ที่
เป็นตัวแทนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในกับนิสิตภำยในคณะ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตต่ำงคณะ
ทั้งภำยในมหำวทิยำลยั และภำยนอกมหำวทิยำลยั เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ภำยในคณะ และ สร้ำงเครอืข่ำย
ควำมร่วมมอืกบัต่ำงสถำบนัที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม
 สโมสรนสิติคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ จงึเป็นศูนย์กลำงของนสิติคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ ในกำร
ร่วมมอืกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้กบัสงัคม ตลอดจนเปน็องค์กรกลำงในกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็จำกนสิติเพื่อ
น�ำไปถ่ำยทอดให้กบัผู้บรหิำรในระดบัคณะ และระดบัมหำวทิยำลยั เพื่อน�ำไปสู่กำรพฒันำคณุภำพชวีติของ
นสิติต่อไป
 นสิติทกุคนสำมำรถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนสิติได้ เพื่อเป็นกำรฝึกฝนกำรท�ำงำนร่วมกบัผู้อื่นอย่ำง
เป็นระบบ ฝึกภำวะควำมเป็นผูน้�ำตำมควำมถนดัของตนเอง กำรได้มโีอกำสท�ำงำนในสโมสรนสิติถอืเป็นโอกำส
อนัดใีนกำรฝึกประสบกำรณ์ก่อนเขำ้สู่โลกของกำรท�ำงำนจรงิหลงัจบกำรศกึษำ อย่ำงไรกต็ำม หำกนสิติกงัวล
ว่ำกำรท�ำงำนสโมสรนสิติจะท�ำให้เสยีกำรนั้น ขึ้นอยู่กบัว่ำนสิติมคีวำมสำมำรถในกำรจดัสรรเวลำได้มำกน้อย
เพยีงใด หำกมคีวำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที่กำรเรยีนและสำมำรถจดัสรรเวลำท�ำกจิกรรมได้อย่ำงสมดลุ นสิติกจ็ะ
มโีอกำสในกำรเปิดมมุมองชวีติใหม่ๆ และเป็นกำรสร้ำงคณุค่ำให้กบัตวัเอง 
 ทั้งนี้เพื่อควำมเป็นเอกภำพในกำรท�ำงำนของสโมสรนสิติคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ จงึได้ท�ำกำรแบ่ง
หน้ำที่ต่ำงๆ ออกเป็นโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิงำนสโมสรนสิติคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ และได้มกีำรวำงแผน
กำรจดักจิกรรมประจ�ำปีไว้ดงันี้

นายกสโมสร

เหรัญญิกและ
ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ

ฝ่ายนิสิต
สัมพันธ์

ฝ่ายกิจกรรม
ภายนอก

ฝ่ายกิจกรรม
ภายใน

ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายวิชาการ
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 ผู้น�ำสโมสรนสิติคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ คอื นำยกสโมสรนสิติฯ โดยมเีหรญัญกิและผูช่้วยเหรญัญกิ
ท�ำหน้ำที่ดแูลเรื่องระบบกำรเงนิและบญัช ีและ เลขำนกุำรท�ำหน้ำที่สนบัสนนุงำนในทกุๆ ด้ำนของสโมสรนสิติฯ  
ในกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ขอบเขตของสโมสรนสิติได้แบ่งประเภทงำนต่ำงๆ ดงันี้

 • ฝ่ายกจิกรรมภายใน ดแูลเรื่องกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนสิติทกุชั้นปี 
  ภำยในคณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ
 • ฝ่ายกิจกรรมภายนอก ดูแลเรื่องกำรร่วมจดักจิกรรมระหว่ำงคณะ และระหว่ำงมหำวทิยำลยั ซึ่ง 
  ในแต่ละปีจะมโีครงกำรที่ร่วมจดักบั คณะเศรษฐศำสตร์ บำงเขน
 • ฝ่ายนสิติสมัพนัธ์ ดแูลในฐำนะเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงนสิติ และ ผูบ้รหิำรในระดบัคณะ  
  และระดบัมหำวทิยำลยั 
 • ฝ่ายวิชาการ ดูแลในเรื่องกำรจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้ำงควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร เช่น กำรปรบั 
  พื้นฐำนให้นสิติใหม่ และ กำรจดัตวิก่อนสอบ เป็นต้น
 • ฝ่ายสนับสนุน ดูแลในเรื่องสวสัดกิำรต่ำงๆ กำรจดัสื่อประชำสมัพนัธ์โดยระบบสำรสนเทศ และ  
  กำรจดัหำรำยได้สนบัสนนุกำรจดักจิกรรม

 กิจกรรมต่ำงๆ ที่มีกำรจัดเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี และเป็นกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยนิสิต 
ในแต่ละปีแผนกำรจดักจิกรรม ดงันี้
 1. ค่ำยผู้น�ำกจิกรรม
 2. เปิดรกัเตมิใจจำกพี่สู่น้อง
 3. รบัขวญัลูกพระพริณุ
 4. ปรบัพื้นฐำน 
 5. รกัน้อง
 6. กฬีำสำนสมัพนัธ์ครั้งที่ 3
 7. สำนสมัพนัธ์สำยรหสั
 8. สมัมนำ 4 ชั้นปี
 9. ปันควำมรู้สู่น้องปี 1
 10. ยนิดพีี่บณัฑติ
 11. กฬีำประเพณสีนคู่บำงเขน-ศรรีำชำ ครั้งที่ 1
 12. เสดสำดอำสำครั้งที่ 1
 13. ฟตุซอล ECON CUP ครั้งที่ 2
 14. เสดสำดอำสำครั้งที่ 2
 15. เลอืกตั้ง
 16. สงกรำนต์ ECON Day

คำ�ถามที่พบบ่อย�?

นิสิตจำกภำคปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำของภำคพิเศษ หรือนิสิตภำคพิเศษ ลงทะเบียนรำยวิชำของภำค
ปกต ิ(ลงทะเบยีนข้ำมภำค) ได้หรอืไม่ ?
โดยปกติไม่ได้ นอกจากมีเหตุผลที่จ�าเป็นอย่างมาก เช่น จะต้องเรียนจบภายในภาคการศึกษานี้ หากไม่ลง

ทะเบียนวิชานี้จะไม่จบ โดยจะต้องเขียนใบค�าร้องจากคณะต้นสังกัดรายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณบดี ทั้งของตัวนิสิตและเจ้าของวิชา

จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ วชิำใด หมู่เรยีนใด เป็นของภำคปกต ิหรอืภำคพเิศษ ?
วิชาทฤษฎีของภาคปกติ ทุกคณะ จะมีรหัสหมู่เรียนเป็น 80x เช่น 800 , 801 , 802 ตามจ�านวนหมู่ที่เปิด 

แต่หากเป็นวิชาของภาคพิเศษ รหัสหมู่เรียนจะเป็น 8xy แล้วแต่ว่าเป็นรายวิชาของคณะใด เช่น 850 , 851 

ของคณะวิทยาการจัดการ 870 , 871 ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา แต่วิชาของภาคพเิศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา จะเป็นรหัส 90x ส�าหรับวิชาทฤษฎี และ 93x ส�าหรับวิชาปฏิบัติ

กำรลงทะเบยีนในภำคฤดรู้อน หำกช�ำระเงนิไปแล้ว แต่ไม่มวีชิำให้ลงทะเบยีน สำมำรถขอเงนิค่ำลงทะเบยีนคนืได้หรอืไม่ ?
ได้ โดยเขยีนใบค�าร้องขอค่าธรรมเนยีมคนืทีฝ่่ายการศกึษา โดยจะต้องแนบหลกัฐานการช�าระเงิน และหลกัฐาน

แสดงการลงทะเบยีน ว่าไม่มกีารลงทะเบยีนวิชาใดๆ เลย พร้อมส�าเนาเลขทีบ่ญัชธีนาคาร โดยเริม่ยืน่ค�าร้อง

ตั้งแต่วันสิ้นสุดการลงทะเบียนในระบบเป็นต้นไป และจะได้รับเงินโอนกลับเข้าบัญชี ภายในเวลา 1 เดือน

นสิติเกรดต�่ำกว่ำ 2.00 และเรยีนวชิำปี 1 ไม่ครบทกุวชิำ ต้องกำรย้ำยคณะได้หรอืไม่ ?
ได้ ถ้านิสิตเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้ว ไม่ต�่ากว่า 2 ภาคการศึกษา คณะเจ้าสังกัดนิสิตอนุมัติให้

ย้ายได้ แต่การรับย้ายเป็นอ�านาจของภาควิชาและคณะ

กำรขอผ่อนผนัช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำท�ำได้หรอืไม่ ?
ได้ เป็นอ�านาจคณบดีเจ้าสงักดั โดยผ่อนผันได้ไม่เกนิ 1 ภาคการศกึษา ส่วนการขอยกเว้นไม่ช�าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา เป็นอ�านาจของอธิการบดี

ไม่ได้เข้ำสอบรำยวชิำตำมวนัที่ก�ำหนด ต้องท�ำอย่ำงไร
• ถ้าป่วยมีใบรับรองแพทย์ 

ต้องเขียนใบค�าร้อง Registrar-17 ขอสอบชดเชย (กรณีป่วย) จะต้องยื่นขอสอบชดเชย โดยผ่านความเห็น

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจ�าวิชา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น 

แล้วน�าใบค�าร้องไปช�าระเงินที่ฝ่ายการศึกษา

• ป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ หรือกรณีอื่น ๆ 

ต้องเขียนใบค�าร้อง Registrar-18 ขอสอบชดเชย จะต้องยื่นขอสอบชดเชย โดยผ่านความเห็นของอาจารย์ที่

ปรึกษา ได้รับความเห็นจากอาจารย์ประจ�าวิชา และได้รับการอนุมัติจากคณบดีต้อนสังกัด ภายใน 7 วัน นับ

ตั้งแต่วันสอบวิชานั้น แล้วน�าใบค�าร้องไปช�าระเงินที่ฝ่ายการศึกษา
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บทความพิเศษ

“เสียดายโอกาส”

ดร. ป๋วย อึ๊งภำกรณ์

 วนันั้นผมตื่นแต่เช้ำมดื แต่รูส้กึว่ำจะเป็นไข้ หนำวๆ ร้อนๆ คดิว่ำจะไม่ไปโรงเรยีน ตำมปกตผิมมกัจะฝืนไปโรงเรยีน
เสมอแม้ว่ำจะเจบ็ป่วย มำกน้อย เช่น ตำแดง คำงทูม บำงครั้งไปโรงเรยีนแล้วครูเคยไล่ให้กลบับ้ำน เพรำะเกรงว่ำจะ
ตดิเพื่อนนกัเรยีนอื่นๆ
 ที่เล่ำมำข้ำงต้นและจะเล่ำต่อไปนั้นเป็นเรื่องประมำณเกอืบ ๔๐ ปีแล้ว เวลำนั้นผมอำยปุระมำณสบิขวบเศษๆ 
 เมื่อผมล้ำงหน้ำล้ำงตำเสรจ็ กป็รำกฎว่ำบดิำของผมตื่นก่อนแล้ว บดิำของผมป่วยเป็นฝีที่หลงัอยู่หลำยวนั ตำม
ปกตทิ่ำนควรจะอยู่ในมุ้ง แต่เช้ำมดืวนันั้นท่ำนกต็ื่นเช้ำ พอเหน็ผมเข้ำ ท่ำนกร็ู้สกึดใีจ เรยีกว่ำ “ป๋วย ไป ซื้อโจ๊กให้กนิ
หน่อยเถดิ”
 บ้ำนเรำอยู่ที่ตรอกวำนชิ ระหว่ำงตลำดน้อยกบัวดัปทมุคงคำ ถ้ำไปซื้อโจ๊กต้องเดนิไปส�ำเพง็ แม้แต่โรงเรยีนผมก็
ตั้งใจจะไม่ไป แล้วถ้ำจะไปซื้อโจ๊กให้เตี่ย ต้องผลดัผ้ำโสร่งที่นุ่งอยู่เป็นนุ่งกำงเกง ต้องใส่เสื้อใหม่ ต้องเดนิไปสบิห้ำนำท ี
เดินกลับมำสิบห้ำนำที ใครจะไป? ทั้งตัวเรำเองก็ตะครั่นตะครอไม่ใคร่สบำยอยู่แล้ว ผมอิดเอื้อนอยู่ เตี่ยท�ำไมไม่ใช ้
คนอื่น ท�ำไมมำใช้ผมอยู่คนเดยีว
 บิดำของผมไม่พูดอะไร ท่ำนเป็นคนที่ไม่ช่ำงพูดเป็นปกติอยู่แล้ว แม้แต่จะดุลูกก็ไม่อยำกพูด ผมคิดไปคิดมำ  
เตี่ยใช้ทั้งทีต้องไปซื้อโจ๊กให้หน่อย แต่ได้กระบิดกระบวนอยู่แล้วตั้งครึ่งชั่วโมง และก่อนจะออกเดินทำงไปซื้อที่ส�ำเพ็ง 
กต็้องแสดงฤทธิ์ ด้วยกำรท�ำหน้ำเง้ำหน้ำงอกระฟัดกระเฟียดให้เป็นที่ประจกัษ์
 บ่ำยวนันั้น บดิำของผมนอนหลบัไปได้สกัหนึ่งชั่วโมง หมอกม็ำเยี่ยม คล�ำดูชพีจร บดิำของผมสิ้นลมไปแล้ว
 ทกุวนันี้ ผมยงัเสยีดำยโอกำสในวนัสดุท้ำยแห่งชวีติของบดิำผม ท่ำนให้โอกำสผมรบัใช้ท่ำน แต่ผมไม่ได้รบัโอกำสนั้น 
ด้วยหน้ำชื่นตำบำน กลบัท�ำให้ขุ่นหมองใจท่ำน ข้อแก้ตวัใดๆ ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น รวมทั้งข้ออ้ำงว่ำไม่ใคร่สบำย
 นกัศกึษำที่รบัผดิชอบในกำรจดัพมิพ์ เศรษฐศำสตร์อนสุรณ์ ปี ๒๕๐๙ นี้ มำเร่งรดัให้ผมเขียนเรื่องให้ “อนสุรณ์” 
แปลว่ำ “ควำมร�ำลกึ” ควำมร�ำลกึเรื่องแรกที่แล่นสู่สมอง คอื เรื่องที่เล่ำมำให้อ่ำนในตอนข้ำงต้นนี้
 นักศึกษำที่รักทั้งหลำย โอกำสในชีวิตของเรำนี้มีน้อยนัก ถ้ำพลำดโอกำสไปจะเสียดำยจนตำย เพรำะในชีวิต 
น้อยนกัที่เรำจะสอบแก้ตวัได้ ไม่เหมอืนเรำสอบที่มหำวทิยำลยั
 วยัที่เรำศกึษำอยูใ่นมหำวทิยำลยัเป็นวยัที่ดทีี่สดุในชวีติของมนษุย์ทั้งชำยและหญงิ วยัหนุม่วยัสำวเป็นวยัที่ชื่นบำน 
ก�ำลังวังชำก็แข็งกล้ำ สติปัญญำก็เฉียบแหลมที่สุดในอำยุขัย พวกเรำเพิ่งพ้นวัยเด็กมำ และวัยเด็กนั้นก็ทุเรศเพรำะ 
ไม่เดยีงสำ และพวกเรำกย็งัไม่บรรลถุงึวยัผู้ใหญ่ วยัผูใ้หญ่นั้นทเุรศเพรำะมเีรื่องกวนใจต้องรบัผดิชอบจกุจกิ กำรประกอบ
อำชพีกเ็ตม็ไปด้วยอปุสรรครกใจ ไฉนเล่ำเรำจะปล่อยโอกำสแห่งวยัหนุ่มสำวให้ล่วงพ้นไปโดยเปล่ำประโยชน์ อกีไม่ช้ำ
เรำหวังจะได้รับยกย่องเป็นเศรษฐศำสตร์บัณฑิต เรำได้ถือโอกำสรับและแสวงหำวิชำควำมรู้ที่จริงที่แน่นแฟ้นสมกับที่
จะเป็นบณัฑติจรงิๆ หรอื? หรอืเรำจะเกำะโชค ให้น�ำชื่อบณัฑติมำสู่เรำ โดยภำยในสมองของเรำกลวงอยู่ มแีต่ควำม
ท่องจ�ำบวกด้วยโชค? เรำได้ถอืโอกำสหรอืเปล่ำที่จะฝึกฝนควำมคดิของเรำด้วยกำรอ่ำน กำรฟังกำรคดิทบทวนและกำร
สร้ำงพลังแห่งควำมคิดของมนุษย์ขึ้นแก่ตัวเรำ? เรำจะถือโอกำสหรือไม่ที่จะปักเข็มแห่งควำมคิดเของเรำไปสู่ทิศแห่ง
ธรรมะ ซึ่งเป็นทศิเดยีวที่มคีวำมสว่ำงแห่งชวีติและเกยีรต?ิ เรำมเีครื่องมอืพร้อมในวยันี้ เรำมโีอกำสเดยีว...เสยีดำยโอกำส 

บทความพิเศษ

“การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในชั้นอุดม”

กศุล เลี้ยวสกลุ

“...การเรียนเศรษฐศาสตร์นัน้หาสาระประโยชน์อนัใดไม่ได้เพราะสดุท้ายรูแ้ต่โลกของการสมมติไม่รูโ้ลกจรงิ...”

 สวัสดีนิสิตใหม่ที่รักทุกคน ดังที่อำจำรย์ป๋วยได้กล่ำวไว้ว่ำวัยหนุ่มสำวนั้นเป็นช่วงเวลำที่ดีที่สุดในกำรแสวงหำ 
ควำมรูแ้ต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่ได้สนบัสนนุให้คร�่ำเคร่งในเรื่องกำรเรยีนเพยีงอย่ำงเดยีว ผมเหน็ด้วยอย่ำงยิ่งและขอแนะน�ำว่ำ 
ถ้ำจะใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยให้มีควำมสุขก็ควรแบ่งเวลำให้กับกำรสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงหรือกำรสันทนำกำร 
อย่ำงอื่นด้วย ปัญหำใหญ่คอืนสิติมกัแบ่งเวลำไม่เป็นโดยมกัจะให้ควำมส�ำคญักบักจิกรรมไม่ถกูเวลำ กำรเอำเวลำที่ควร
จะเรยีนไปเล่นมำกๆ กม็กัจะท�ำให้เกดิปัญหำขึ้นมำมำกๆ ตอนสอบไล่เช่นกนั
 ชีวิตในกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัยนั้นแตกต่ำงจำกระดับมัธยมมำก อย่ำงแรกคือนิสิตจะมีอิสระมำกขึ้นโดย
ใช้เวลำเรยีนในห้องเฉลี่ยเพยีงครึ่งวนัหรอืสองในสำมของวนัเท่ำนั้นในขณะที่นกัเรยีนมธัยมเรยีนเตม็วนั ท�ำให้เกดิควำม
เข้ำใจผิดอย่ำงมำกว่ำกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัยนั้นสบำยกว่ำ แต่เหตุผลที่แท้จริงคืออำจำรย์ต้องกำรให้นิสิตไป
ทบทวนบทเรียนหรือศึกษำนอกห้องเรียนด้วยตนเองในบำงส่วน ประกำรต่อมำนิสิตจะต้องเรียนแบบผู้ใหญ่ กำรเรียน
ทั้งในห้องเรยีนและศกึษำด้วยตนเองนั้นต้องใช้วนิยัอำจำรย์จะไม่สำมำรถเข้ำไปดแูลได้อย่ำงใกล้ชดิและทั่วถงึ หำกนสิติ
ไม่ได้ใส่ใจกบักำรเรยีนอย่ำงเพยีงพอกจ็ะเป็นปัญหำตำมมำได้ ฉะนั้นนสิติต้องเข้ำใจว่ำเวลำเรยีนแบ่งออกเป็นสองส่วน 
คือกำรบรรยำยเนื้อหำในห้องเรียนและกำรศึกษำด้วยตนเอง ในรำยละเอียดของวิชำและค�ำอธิบำยรำยวิชำที่ระบุไว้ 
ในหนังสือคู่มือเล่มนี้จะมีตัวเลขในวงเล็บระบุเวลำที่ใช้ในกำรเรียนแต่ละแบบคือ ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง  
โดยส่วนใหญ่จะเป็น 3-0-6 ดังนั้นนิสิตจะเห็นได้ว่ำถ้ำใช้เวลำตำมที่ก�ำหนดแล้วกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัยนั้น 
ไม่ได้สบำยเลยต้องอำศยัควำมมวีนิยัและควำมขยนัหมั่นเพยีรเป็นอย่ำงมำก 
 ปัญหำส�ำคัญของคนที่เรียนวิชำเศรษฐศำสตร์คือ เมื่อเรียนไปมำกๆ แล้วจะรู้สึกว่ำเรื่องที่เรียนนั้นอยู่ในโลก
จินตนำกำรห่ำงไกลจำกโลกควำมจริงออกไปเรื่อยๆ บำงคนอำจคิดไปถึงขั้นที่ว่ำกำรเรียนเศรษฐศำสตร์นั้นหำสำระ
ประโยชน์อนัใดไม่ได้เพรำะสดุท้ำยรู้แต่โลกของกำรสมมตไิม่รู้โลกจรงิ ผมอยำกเตอืนสตวิ่ำหำกทศันคตดิงักล่ำวเกดิขึ้น
แสดงว่ำนิสิตก�ำลังหลงทิศ เศรษฐศำสตร์เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศำสตร์ เรำเรียนเศรษฐศำสตร์เพื่อเข้ำใจสังคมมำก
ขึ้นทั้งสงัคมใกล้ตวั สงัคมระดบัประเทศ และสงัคมโลก สิ่งที่เศรษฐศำสตร์แตกต่ำงสงัคมศำสตร์สำขำอื่นๆ คอืกำรใช้ 
เครื่องมือทำงคณิตศำสตร์และให้ควำมส�ำคัญกับระเบียบวิธีกำรที่มีลักษณะเป็นวิทยำศำสตร์อย่ำงเข้มข้น ลักษณะ
ของปัญหำทำงสังคมศำสตร์จะมีตัวแปรมำกมำยส่งผลกระทบซึ่งกันและกันและกำรแยกผลกระทบต่อตัวแปรที่เรำ
ต้องกำรศกึษำนั้นท�ำได้ยำก ในประเดน็นี้สำขำวทิยำศำสตร์บรสิทุธิ์อำจท�ำได้ดกีว่ำเช่น กำรทดลองกำรท�ำปฏกิริยิำเคมี 
ของธำตสุองชนดิสำมำรถท�ำในห้องทดลองที่สำมำรถควบคมุตวัแปรอื่นๆ เช่น ควำมชื้น อณุหภูม ิควำมดนั ให้คงที่ได้  
ส�ำหรับวิชำเศรษฐศำสตร์หำกเรำต้องกำรควบคุมตัวแปรภำยนอกให้อยู่คงที่มักจะใช้วิธีกำร “สมมติให้สิ่งอื่นๆ คงที่”  
มักถูกก�ำกับด้วยภำษำลำตินว่ำ ceteris paribus ยกตัวอย่ำงเช่นกำรศึกษำผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำต่อปริมำณซื้อ 
จ�ำต้องสมมตใิห้ตวัแปรภำยนอกอื่นๆ คงที่ เช่น รำยได้ รำคำสนิค้ำอื่น รสนยิม เป็นต้น มเิช่นนั้นผลต่อปรมิำณซื้อจะ
ถูกกระทบได้จำกตัวแปรมำกมำยและท�ำให้กำรศึกษำผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำต่อปริมำณซื้อนั้นคลำดเคลื่อนไป 
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ในโลกควำมเป็นจริงตัวแปรภำยนอกที่สมมติให้คงที่นั้นต่ำงก็มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำจึงท�ำให้กำรศึกษำวิชำ
เศรษฐศำสตร์จึงดูเหมือนอยู่ในโลกของจินตนำกำร หลักคิดที่นิสิตต้องระลึกไว้เสมอคือนักเศรษฐศำสตร์ไม่ได้เชื่อว่ำ
ตวัแปรที่สมมตใิห้คงที่นั้นจะคงที่จรงิๆ กำรใช้วธิสีมมตกิเ็พื่อให้กำรศกึษำง่ำยขึ้นและเป็นไปอย่ำงถูกต้องมใิช่เพื่อศกึษำ
ควำมไม่สมจรงิของปรำกฏกำรณ์ 
 เมื่อเรียนขึ้นไปในระดับสูงขึ้นไปนิสิตจะได้ทรำบว่ำเศรษฐศำสตร์นั้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็นหลำยสำขำวิชำ 
เช่น เศรษฐศำสตร์กำรเงนิ เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ เศรษฐศำสตร์ธรุกจิ นสิติจะต้องเลอืกขึ้นมำสำขำหนึ่งเพื่อศกึษำ 
ให้มำกขึ้นเป็นสำขำวชิำเอก นสิติต้องตอบตวัเองให้ได้ว่ำต้องกำรใช้ควำมรูท้ำงเศรษฐศำสตร์เพื่อน�ำไปประกอบอำชพีใด  
คนทั่วไปมกัเข้ำใจว่ำคนที่เรยีนเศรษฐศำสตร์เหมำะกบักำรท�ำงำนในตลำดหุน้ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะผูท้ี่จบด้ำนเศรษฐศำสตร์
มักเข้ำไปท�ำงำนด้ำนกำรเงินแล้วก็ท�ำได้ดีเสียด้วย อย่ำงไรก็ดีเศรษฐศำสตร์สำมำรถใช้ประยุกต์ท�ำงำนได้หลำกหลำย 
ทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งงำนบริหำรทั่วไป งำนด้ำนกำรวิเครำะห์ หรือเป็นนักวิจัยซึ่งเป็นงำนที่จะได้ใช้ควำมรู้ที่ได้เรียนมำ 
อย่ำงเตม็ที่ที่สดุซึ่งปัจจบุนัสถำบนัวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์กม็มีำกขึ้นทั้งที่เป็นของรฐัและเอกชน 
 จุดเด่นของผู้ที่จบเศรษฐศำสตร์คือระบบกำรคิดที่เป็นเหตุผลและค�ำนึงถึงผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนมิใช่กำรเก่ง
ค�ำนวณเหมอืนอย่ำงที่คนส่วนใหญ่เข้ำใจ ในด้ำนกำรค�ำนวณนกัเศรษฐศำสตร์จะเก่งใน “หลกักำร” ของกำรค�ำนวณ
มำกกว่ำ เมื่อเรียนระดับสูงขึ้นนิสิตจะทรำบว่ำกำรน�ำตัวแปรมำค�ำนวณโดยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
นั้นกำรค�ำนวณในแต่ละวิธีจะมี “ข้อสมมติ” ที่แตกต่ำงกันเสมอ กำรเลือกใช้วิธีกำรโดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมของ 
ข้อสมมตินั้นถือเป็นลักษณะเด่นของนักเศรษฐศำสตร์เลยทีเดียว ในยุคสมัยนี้นิสิตจะเก่งเพียงหลักกำรอย่ำงเดียว 
คงไม่พอหลกัสูตรจงึบรรจวุชิำที่สอนกำรใช้เครื่องมอืในกำรค�ำนวณด้วย เช่น สถติ ิเศรษฐมติ ิซึ่งเป็นวชิำที่มปีระโยชน์
มำกและหลักสูตรสมัยใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะบรรจุวิชำเหล่ำนี้มำกขึ้น ข้อควรระวังคือนิสิตควรน�ำไปใช้อย่ำงถูกหลักวิชำ
โดยประยุกต์ใช้ภำยใต้ทฤษฎีที่ได้เรียนไปด้วย ถึงแม้กำรเปลี่ยนแนวคิดให้ออกมำในทำงปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องยำกแต่
ก็ต้องท�ำอย่ำสักแต่ว่ำมีเครื่องมือแล้วก็ใช้ไปอย่ำงส่งเดชเพรำะนอกจำกจะไม่มีผู้ใดยอมรับแล้วสถำบันกำรศึกษำก็จะ
ถูกต�ำหนอิกีด้วย
 สดุท้ำยนี้ขอให้นสิติใหม่ทกุคนมคีวำมสขุในชวีติกำรเรยีนมหำวทิยำลยั มุง่มั่นกบักำรเรยีนอย่ำงเตม็ที่และประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในสิ่งต่ำงๆ ที่มุ่งหวงัดงัพทุธศำสนสภุำษติ “วริเิยน ทกุขฺมจเฺจต”ิ - คนล่วงทกุข์ได้เพรำะควำมเพยีร

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์�
และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นิสิตควรรู้�

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มขี้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ อำศยัอ�ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๒๒(๒) แห่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ และโดยมตสิภำมหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์ ในกำรประชมุครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวนัจนัทร์ที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จงึให้ออกข้อบงัคบัไว้ดงันี้

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันี้เรยีกว่ำ “ข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลัย
เกษตรศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙”

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันี้ใช้บงัคบัตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศกึษำ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลกิ
  ๓.๑ ประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยั 
 เกษตรศำสตร์ พทุธศกัรำช ๒๕๔๘
  ๓.๒ ประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยั 
 เกษตรศำสตร์ (ฉบบัที่ ๒) พทุธศกัรำช ๒๕๔๘
  ๓.๓ ประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยั 
 เกษตรศำสตร์ (ฉบบัที่ ๓) พทุธศกัรำช ๒๕๕๗

 ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี้
  “มหำวทิยำลยั” หมำยควำมว่ำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  “อธกิำรบด”ี หมำยควำมว่ำ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  “นสิติ” หมำยควำมว่ำ นสิติมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  “คณะกรรมกำรวชิำกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ หรอื ก.ว.ช
  “งำนทะเบยีนนสิติ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่รบัผดิชอบงำนทะเบยีนนสิติในระดบัวทิยำเขต

 ข้อ ๕ ให้อธกิำรบดรีกัษำกำรตำมข้อบงัคบันี้
  กรณีใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมิได้ก�ำหนดเป็นระเบียบปฎิบัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิกำรบด ี
มีอ�ำนำจปฎิบัติกำรตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีฉบับที่บังคับใช ้
ในปัจจบุนัของกระทรวงศกึษำธกิำร
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หมวด ๑

การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา

 ข้อ ๖ กำรรบัเข้ำเป็นนสิติ
  ก�ำหนดกำรและวธิกีำรรบัเข้ำศกึษำให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยัในแต่ละปีกำรศกึษำ 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ส�ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ดงัต่อไปนี้
  ๗.๑ เป็นผู้มคีวำมประพฤตเิสยีหำยอย่ำงร้ำยแรง
  ๗.๒ เป็นคนวกิลจรติ
  ๗.๓ เป็นโรคตดิต่อร้ำยแรงหรอืเป็นโรคส�ำคญัที่จะเป็นอปุสรรคขดัขวำงต่อกำรศกึษำ
  ๗.๔ ถูกคดัชื่อออกจำกสถำนศกึษำเพรำะกระท�ำควำมผดิทำงวนิยั

 ข้อ ๘ ระบบกำรศกึษำ
  ๘.๑ ปีกำรศกึษำหนึ่งๆ แบ่งออกเป็นสองภำคกำรศกึษำ (semester) คอื ภำคต้น และภำคปลำย และอำจ 
 มภีำคฤดูร้อน (summer session) ต่อจำกภำคปลำยอกีหนึ่งภำคกไ็ด้ ภำคกำรศกึษำหนึ่งๆ มรีะยะเวลำกำรศกึษำ 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ สปัดำห์ ส่วนภำคฤดูร้อนมรีะยะเวลำกำรศกึษำประมำณ ๖ สปัดำห์ ทั้งนี้ ต้องมชีั่วโมงเรยีน 
 ของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัชั่วโมงเรยีนในภำคกำรศกึษำปกต ิกำรจดัภำคกำรศกึษำที่แตกต่ำงไปจำกนี้ ต้องได้รับ 
 ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรวชิำกำร
  ๘.๒ กำรศึกษำใช้ระบบหน่วยกิต โดยหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่ำกับกำรบรรยำยหรือกำรอภิปรำยสัปดำห์ละ  
 ๑ ชั่วโมงต่อหนึ่งภำคกำรศกึษำปกต ิหรอืเทยีบเท่ำกำรปฏบิตักิำรสปัดำห์ละ ๒-๓ ชั่วโมง ต่อหนึ่งภำคกำรศกึษำ 
 ปกติ
  ๘.๓ กำรสอนบรรยำย อภปิรำย หรอืปฏบิตักิำร ให้ใช้เวลำสอน ๕๐ นำท ีต่อ ๑ ชั่วโมง

 ข้อ ๙ กำรลงทะเบยีนเรยีน
  ๙.๑ ก�ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน วิธีกำรลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดในแต่ละ 
 ภำคกำรศกึษำ
  ๙.๒ กำรลงทะเบยีนเรยีนต้องมตีำรำงเรยีนของแต่ละรำยวชิำไม่ทบัซ้อนกนั โดยไม่ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบ 
 จำกอำจำรย์ที่ปรกึษำ และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของหลกัสูตร และข้อก�ำหนดของคณะที่นสิติสงักดั
  ๙.๓ กำรลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภำคกำรศกึษำปกต ินสิติจะต้องลงทะเบยีนเรยีนไม่ต�่ำกว่ำ ๙ หน่วยกติ  
 แต่ไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ ส่วนในกำรศกึษำภำคฤดูร้อน ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ ๗ หน่วยกติ เว้นแต่
   ๙.๓.๑ แผนกำรศึกษำของหลักสูตรนั้นได้ก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตของกำรลงทะเบียนเรียนไว้เป็น 
  อย่ำงอื่น ให้ปฏบิตัติำมแผนกำรศกึษำที่ก�ำหนดไว้
   ๙.๓.๒ เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำปกติสุดท้ำยที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำ แต่มีจ�ำนวน 
  หน่วยกติน้อยกว่ำ ๙ หน่วยกติ
   ๙.๓.๓ เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำปกติสุดท้ำยที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำ แต่มีจ�ำนวน 
  หน่วยกติเกนิ ๒๒ หน่วยกติ ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ ๒๕ หน่วยกติ
   ๙.๓.๔ เป็นนสิติที่ลงทะเบยีนเรยีนภำคฤดรู้อนสดุท้ำยที่จะส�ำเรจ็กำรศกึษำแต่มจี�ำนวนหน่วยกติเกนิ  
  ๗ หน่วยกติ ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ ๙ หน่วยกติ

  ๙.๔ นสิติอำจลงทะเบยีนเรยีนล่ำช้ำกว่ำก�ำหนดของมหำวทิยำลยัได้ โดยกระท�ำได้ภำยใน ๒ สัปดำห์แรก 
 ของภำคกำรศกึษำปกต ิส่วนภำคฤดรู้อน ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยัหำกพ้นก�ำหนดกำรลงทะเบยีน 
 ล่ำช้ำแล้วจะต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๙.๕ นิสิตจะต้องตรวจสอบสถำนภำพของตนเองก่อนกำรลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นิสิตที่มีหนี้สินกับทำง 
 มหำวทิยำลยัหรอืไม่ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเงื่อนไขของมหำวทิยำลยัที่ประกำศไว้จะไม่มสีทิธลิงทะเบยีนเรยีน
  ๙.๖ นสิติที่ไม่มสีทิธใินกำรลงทะเบยีนเรยีน แต่ได้ลงทะเบยีนเรยีนและช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำไปแล้ว  
 จะไม่มสีทิธขิอค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำนั้นๆ คนื
  ๙.๗ รำยวชิำที่มนีสิติลงทะเบยีนเรยีนน้อยกว่ำ ๖ คน คณบดเีจ้ำสงักดัรำยวชิำมอี�ำนำจในกำรสั่งปิดกำร 
 สอนในรำยวชิำนั้นๆ ได้ โดยคนืค่ำหน่วยกติ ยกเว้นกรณชี�ำระเงนิค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำแบบเหมำจ่ำย ไม่มกีำร 
 จ่ำยเพิ่มหรอืถอนคนื
  ๙.๘ กำรเทยีบชั้นเรยีนของนสิิต ให้ถอืเกณฑ์ดงันี้
   ๙.๘.๑ สอบไล่ได้ ไม่เกนิ ๓๔ หน่วยกติ   ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๑
   ๙.๘.๒ สอบไล่ได้ ๓๕ หน่วยกติขึ้นไป    ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๒
   ๙.๘.๓ สอบไล่ได้ ๖๙ หน่วยกติขึ้นไป   ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๓
   ๙.๘.๔ สอบไล่ได้ ๑๐๓ หน่วยกติขึ้นไป   ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๔
   ๙.๘.๕ สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกติขึ้นไป   ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๕
   ๙.๘.๖ สอบไล่ได้ ๑๗๑ หน่วยกติขึ้นไป   ให้เทยีบเป็นนสิติชั้นปีที่ ๖

 ข้อ ๑๐ กำรขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรำยวชิำ
  ๑๐.๑ กำรขอเพิ่ม ขอลด หรอืกำรเปลี่ยนแปลงรำยวชิำเรยีน หมูเ่รยีน สำมำรถกระท�ำได้ภำยในสองสปัดำห์ 
 แรกของภำคกำรศกึษำปกต ิส่วนภำคฤดูร้อน ให้เป็นไปตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรศกึษำภำคฤดูร้อน โดยต้องได้รบั 
 ควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำ
  ๑๐.๒ กำรขอถอนวชิำเรยีนบำงรำยวชิำภำยหลงั ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภำคกำรศกึษำปกตใิห้รำยวชิำที่ 
 ถูกต้องนั้นบนัทกึผลกำรเรยีนด้วยอกัษร W (Withdrawn) ส่วนภำคฤดูร้อน ไม่มกีำรบนัทกึอกัษร W และต้องได้รบั 
 ควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำ
  ๑๐.๓ กำรขอถอนวชิำเรยีนบำงรำยวชิำภำยหลงั ๖๐ วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภำคกำรศกึษำหรอืตำมที่ก�ำหนด 
 ในปฏทินิกำรศกึษำของแต่ละปีกำรศกึษำ ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ประจ�ำวชิำและอำจำรย์ที่ปรกึษำ 
 และคณบดีที่นิสิตสังกัด และต้องท�ำให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มสอบไล่ของภำคกำรศึกษำนั้นๆ ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน  
 ตำมประกำศของมหำวทิยำลยั
  ๑๐.๔ กำรลงทะเบยีนเรยีนหำกจ�ำนวนหน่วยกติภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงที่คงเหลอืน้อยกว่ำ ๙ หน่วยกติ  
 ต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๑๐.๕ ในกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยวิชำเรียนทุกครั้ง นิสิตต้องช�ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนเพิ่มถ้ำรำยวิชำที่ 
 ขอเปลี่ยนมีจ�ำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรียนรวมกันมำกกว่ำผลรวมของจ�ำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรียนของรำยวิชำ 
 เดิม เว้นแต่ได้ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยไว้แล้วไม่ต้องช�ำระเงินเพิ่มในกรณีเพิ่มรำยวิชำและ 
 ไม่สำมำรถขอเงนิคนืได้กรณขีอลดหรอืถอนรำยวชิำ

 ข้อ ๑๑ กำรลงทะเบยีนเรยีนในรำยวชิำที่มีวชิำบงัคบัก่อน
  ๑๑.๑ กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหนึ่งรำยวิชำใดที่มีวิชำบังคับก่อน นิสิตต้องสอบได้วิชำบังคับก่อน  
 มฉิะนั้นให้ถอืว่ำกำรลงทะเบยีนเรยีนรำยวชิำนั้นๆ เป็นโมฆะ
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  ๑๑.๒ นสิติอำจลงทะเบยีนเรยีนวชิำต่อเนื่องควบคู่กบัวชิำบงัคบัก่อนที่เคยสอบตก (F) มำแล้วในภำคกำร 
 ศกึษำก่อน โดยควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ที่ปรกึษำและอำจำรย์ประจ�ำวชิำ ทั้งนี้ หำกนสิติสอบตกซ�้ำในรำยวชิำ 
 บงัคบัก่อน ผลกำรเรยีนของวชิำต่อเนื่องไม่ถอืเป็นโมฆะ และต้องน�ำมำค�ำนวณแต้มเฉลี่ยสะสมตำมปกติ
  ๑๑.๓ นสิติที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิำต่อเนื่องควบคู่กบัวชิำบงัคบัก่อน หำกขอถอนวชิำบงัคบัก่อนจะต้องถอน 
 วชิำต่อเนื่องในครำวเดยีวกนัด้วย หำกไม่ถอนวชิำต่อเนื่อง ให้ถอืว่ำกำรลงทะเบยีนเรยีนวชิำต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ
  ๑๑.๔ นิสิตปีสุดท้ำยของหลักสูตรที่จะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นสำมำรถขอผ่อนผันไม่ให้เป็นโมฆะ  
 และจะต้องได้รบัอนมุตัจิำกรองอธกิำรบดฝี่ำยวชิำกำรก่อนกำรลงทะเบยีนเรยีน

หมวด ๒

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ข้อ ๑๒ ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำและกำรช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ
  ๑๒.๑ อตัรำค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยั โดยอนมุตัขิองที่ประชมุคณะ 
 กรรมกำรบรหิำรมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  ๑๒.๒ นสิติตอ้งช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ตำมวธิ ีตำมขั้นตอน และตำมวนัที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด กำร 
 ผ่อนผนักำรช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำให้เป็นอ�ำนำจของคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ โดยผ่อนผนัได้ไม่เกนิ ๑ ภำค 
 กำรศกึษำ
  ๑๒.๓ กำรยกเว้นค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำประเภทต่ำงๆ ให้เป็นอ�ำนำจของอธกิำรบด ีโดยจดัท�ำเป็นประกำศ 
 ของมหำวทิยำลยัในแต่ละประเภทที่ได้รบักำรยกเว้น
  ๑๒.๔ นสิติที่ลำพกักำรศกึษำหรอืถกูพกักำรศกึษำหลงัจำกลงทะเบยีนไปแล้วไม่สำมำรถขอคนืค่ำธรรมเนยีม 
 กำรศกึษำได้
 

หมวด ๓

ระเบียบการศึกษา

 ข้อ ๑๓ ระเบยีบกำรเรยีน กำรสอบ
  ๑๓.๑ ระเบยีบกำรเรยีน
   ๑๓.๑.๑ นสิติต้องลงทะเบยีนเรยีนตดิต่อกนัทกุภำคกำรศกึษำปกต ิกำรลำพกักำรศกึษำต้องปฏบิตัิ 
  ตำมกำรลำพกักำรศกึษำข้อ ๒๔
   ๑๓.๑.๒ นสิติต้องมเีวลำเรยีนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรยีนทั้งหมดของรำยวชิำนั้นจงึมสีทิธิ 
  เข้ำสอบไล่ เว้นแต่ได้รบัอนญุำตจำกอำจำรย์ประจ�ำวชิำ
  ๑๓.๒ ประเภทกำรลงทะเบยีนเรยีน
   ๑๓.๒.๑ กำรลงทะเบยีนเรยีนประเภทนบัหน่วยกติ (credit) เป็นกำรลงทะเบยีนรำยวชิำตำมหลกัสูตร  
  ให้น�ำผลกำรเรยีนมำคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
   ๑๓.๒.๒ กำรลงทะเบยีนเรยีนประเภทไม่นบัหน่ำยกติ (audit) เป็นกำรลงทะเบยีนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
  โดยไม่น�ำผลกำรเรยีนมำคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
  ๑๓.๓ ระเบยีบกำรสอบ
   ๑๓.๓.๑ กำรสอบแบ่งเป็น ๓ ประเภท คอื กำรสอบย่อย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบไล่
   ๑๓.๓.๒ กำรก�ำหนดจ�ำนวนครั้ง วธิกีำรสอบ ให้อยู่ในดลุยพนิจิของอำจำรย์ประจ�ำวชิำ 

   ๑๓.๓.๓ ระเบยีบกำรสอบ ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยั
   ๑๓.๓.๔ นสิติที่ไม้ไดเข้ำสอบตำมก�ำหนดโดยมเีหตผุลควำมจ�ำเป็น มสีทิธิ์ยื่นขอสอบชดเชยต่ออำจำรย์ 
  ประจ�ำวิชำภำยใน ๗ วันนับแต่วันสอบวิชำนั้น โดยต้องได้รับควำมเห็นขอบจำกอำจำรย์ประจ�ำวิชำและ 
  ด�ำเนนิกำรสอบให้เสรจ็สิ้นภำยใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัสอบตำมปกตขิองวชิำนั้น หำกพ้นก�ำหนดให้ถอืว่ำขำด 
  สอบ กรณทีี่มคีวำมจ�ำเป็นต้องสอบเกนิ ๓๐ วนั ให้อยู่ในดลุยพนิจิของคณบดเีจ้ำสงักดัรำยวชิำนั้น
   ๑๓.๓.๕ นสิติที่ทจุรติในกำรสอบ ให้ถอืว่ำสอบตก (F) ในวชิำนั้นและถอืว่ำผดิวนิยั นสิติต้องได้รบั 
  กำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบของมหำวทิยำลยั และไม่มสีทิธขิอถอนกำรลงทะเบยีนเรยีนในรำยวชิำนั้น

 ข้อ ๑๔ กำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำ
  ๑๔.๑ กำรประเมินผลกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำจะกระท�ำได้เป็นระดับคะแนนต่ำงๆ ซึ่งมีควำมหมำย  
 และแต้มคะนนดงัต่อไปนี้
  ระดับคะแนน        ความหมาย     แต้มคะแนน

   A      ดเียี่ยม (excellent)         ๔.๐
   B+      ดมีำก (very good)        ๓.๕
   B      ด ี(good)           ๓.๐
   C+      ค่อนข้ำงด ี(fairly good)     ๒.๕
   C      พอใช้ (fair)       ๒.๐
   D+      อ่อน (poor)            ๑.๕
   D      อ่อนมำก (very poor)       ๑.๐
   F      ตก (fail)         ๐.๐
   I      ยงัไม่สมบูรณ์ (incomplete)      -
   S      พอใจ (satisfactory)       -
   U      ไม่พอใจ (unsatisfactory)         -
   P      ผ่ำน (passed)          -
   NP      ไม่ผ่ำน (not passed)       -
   N      ยงัไม่ทรำบระดบัคะแนน (grade not reported)   -

  ระดบัคะแนน I ใช้เฉพำะกรณทีี่นสิติมงีำนบำงส่วนในวชิำนั้นยงัไม่สมบูรณ์ แต่มกีำรวดัผลอย่ำงอื่นของวชิำ 
 นั้นตลอดภำคกำรศกึษำ และเป็นที่พอใจของอำจำรย์ผู้สอน
  ระดบัคะแนน S และ U ใช้ส�ำหรบัรำยวชิำที่นสิติลงทะเบยีนเรยีนประเภทไม่นบัหน่วยกติ (Audit)
  ระดบัคะแนน P ใช้ส�ำหรบัรำยวชิำที่ไม่น�ำค่ำของหน่วยกติ มำค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม กำรฝึกงำน 
 ที่ไม่มหีน่วยกติ หรอืรำยวชิำที่มกีำรเทยีบโอนจำกกำรลงทะเบยีนเรยีนข้ำมสถำบนั
  ระดบัคะแนน N ให้เฉพำะกรณทีี่ยงัไม่ได้รบัรำยงำนกำรประเมนิผลกำรศกึษำ
  ๑๔.๒ นสิติต้องด�ำเนนิกำรแก้ไขระดบัคะแนน I และ N ให้เสรจ็สิ้นภำยใน ๓๐ วนั หลงัวนัส่งคะแนน วนั 
 สุดท้ำยของภำคกำรศึกษำนั้น กำรผ่อนผันต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและได้รับ 
 อนุมัติจำคณบดีเจ้ำสังกัดรำยวิชำนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นภำคกำรศึกษำปกติถัดไป หำกไม่ปฏิบัติตำมให้ถือว่ำ 
 นสิติผู้นั้นได้ระดบัคะแนน F หรอื U ในรำยวชิำนั้น
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  ๑๔.๓ กำรแก้ไขระดับคะนนต้องมเีหตุผลควำมจ�ำเป็นพร้อมเอกสำรประกำอบกำรพิจำรณำโดยต้องได้รับ 
 ควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบรำยวชิำ คณะกรรมกำรประจ�ำคณะเจ้ำสงักดัรำยวชิำนั้น และได้รบัอนมุตัิ 
 จำกรองอธกิำรบดทีี่ได้รบัมอบหมำยให้ดูแลงำนด้ำนวชิำกำร
  ๑๔.๔ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
   ๑๔.๔.๑ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนสิติ ให้คดิจำกแต้มคะแนนทกุรำยวชิำที่นสิติลงทะเบยีน 
  เรยีนประเภทนบัหน่วยกติ (credit) ทั้งรำยวชิำที่สอบได้ และรำยวชิำที่สอบตก
   ๑๔.๔.๒ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนสิติที่ย้ำยสำขำวชิำเอก ย้ำยหลกัสูตร ย้ำยคณะให้คดิ 
  แต้มคะแนนของทกุรำยวชิำที่มปีรำกฏในหลกัสูตรสำขำวชิำเอกที่รบัเข้ำ ไม่ว่ำจะเป็นรำยวชิำที่เทยีบให้ หรอื 
  ไม่กต็ำม ส่ำนรำยวชิำที่ไม่ปรำกฏในหลกัสูตรสำขำวชิำเอกที่รบัเข้ำ ไม่สำมำรถน�ำมำคดิแต้มคะแนนเฉลี่ย 
  สะสม
   ๑๔.๔.๓ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนสิติที่โอนมำจำกสถำนศกึษำอื่น และนสิติที่จบอนปุรญิญำ 
  หรอืเทยีบเท่ำ และได้รบัอนมุตัใิห้เข้ำศกึษำต่อ ให้คดิเฉพำะแต้มคะแนนของรำยวชิำที่เรยีนใหม่เท่ำนั้น
   ๑๔.๔.๔ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพจิำรณำสถำนภำพทำงกำรศกึษำของนสิติตำมเกณฑ์ 
  ในข้อ ๒๖.๔.๙ และ ๒๖.๔.๑๐ นั้น ให้คดิปีละสองครั้ง คอื เมื่อสิ้นสดุกำรศกึษำภำคต้น และภำคปลำย  
  ส่วนผลกำรศกึษำในภำคฤดรู้อน ให้น�ำไปนบัรวมกบัผลกำรศกึษำภำคต้นถดัไป เว้นแต่กรณผีูจ้บกำรศกึษำ 
  ในภำคฤดูร้อน
  ๑๔.๕ คณะสำมำรถระงับกำรประกำศ หรือกำรคัดผลกำรศึกษำให้แก่นิสิต หำกนิสิตค้ำงช�ำระหนี้สินใน 
 ภำควชิำ และในคณะนั้นๆ
  ๑๔.๖ มหำวทิยำลยัสำมำรถระงบัหรอืเพกิถอนกำรออกแสดงผลกำรศกึษำ และใบรบัรองใดๆ ให้แก่นสิติ  
 หำกนิสิตค้ำงช�ำระหนี้สินภำยใน หรือภำยนอกมหำวิทยำลัยที่มหำวิทยำลัยรับทรำบ ถึงแม้ได้มีกำรประกำศผล 
 กำรศกึษำไปแล้วกต็ำม

 ข้อ ๑๕ กำรศกึษำภำคฤดูร้อน ให้เป็นไปตำมระเบยีบของมหำวทิยำลยัว่ำด้วยกำรศกึษำภำคฤดูร้อน

 ข้อ ๑๖ กำรฝึกงำน และสหกจิศกึษำ
  ๑๖.๑ นสิติตอ้งเข้ำรบักำรฝึกงำนหรอืปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำตำมที่ระบไุว้ในหลกัสูตร ถ้ำผูใ้ดปฏบิตังิำนไม่ 
 ครบถ้วน ให้ถอืว่ำกำรศกึษำยงัไม่สมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของหลกัสูตรนั้น
  ๑๖.๒ ในระหว่ำงกำรฝึกงำน และปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำ นสิติต้องประพฤตติน และปฏบิตังิำนตำมระเบยีบ 
 วนิยัทกุประกำร 
  หำกฝ่ำฝืน ผู้ควบคุมซึ่งเป็นอำจำรย์ หรือบุคคลจำกภำยนอกพิจำรณำส่งตัวกลับและให้ถือว่ำกำรฝึกงำน  
 หรอืสหกจิศกึษำนั้นยงัไม่สมบูรณ์

 ข้อ ๑๗ กำรย้ำยคณะ และกำรเปลี่ยนวชิำเอก
  ๑๗.๑ ระเบยีบเกี่ยวกบักำรย้ำยคณะ
   ๑๗.๑.๑ ผู้ที่สิ้นสดุสถำนภำพนสิติ ไม่มสีทิธยิ้ำยคณะ
   ๑๗.๑.๒ กำรย้ำยคณะต้องได้รบัอนมุตัจิำกผู้ปกครอง อำจำรย์ที่ปรกึษำ คณบดเีจ้ำสงักดัเดมิ และ 
  คณะกรรมกำรประจ�ำคณะที่นสิติขอย้ำยเข้ำ
   ๑๗.๑.๓ นสิติมสีทิธิ์ขอย้ำยคณะได้ต่อเมื่อได้เรยีนตำมหลกัสตูรในคณะเดมิมำแล้วไม่ต�่ำกว่ำสองภำค 
  กำรศกึษำปกติ

   ๑๗.๑.๔ นสิติที่ย้ำยคณะต้องมเีวลำศกึษำอยู่ในคณะที่ย้ำยเข้ำอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของเวลำกำรศกึษำ 
  ในหลกัสูตรที่ย้ำยเข้ำจงึมสีทิธิ์ขอรบัปรญิญำหรอือนปุรญิญำ
   ทั้งนี้ ยกเว้นนสิติที่เข้ำศกึษำในคณะหนึ่ง แล้วย้ำยไปศกึษำในคณะอื่นและย้ำยกลบัไปศกึษำในคณะ 
  เดมิอคี�ำรบหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนสำขำวชิำเอกที่เคยเรยีนอยู่แต่เดมิในคณะเดมิ
  ๑๗.๒ ระเบยีบเกี่ยวกบักำรย้ำยหลกัสูตรและสำขำวชิำเอกภำยในคณะ
   ๑๗.๒.๑ นิสิตสำมำรถขอย้ำยจำกหลักสูตรเดิมไปหลักสูตรใหม่ หรือจำกสำขำวิชำเอกเดิมไปสำขำ 
  วิชำเอกใหม่ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำเจ้ำสังกัดเดิมหรือเทียบเท่ำ หรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรเดิม หัวหน้ำภำควิชำที่นิสิตขอเข้ำสังกัดใหม่หรือเทียบเท่ำ หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ คณะ 
  กรรมกำรประจ�ำคณะ และได้รบัอนมุตัโิดยคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
   ๑๗.๒.๒ นิสิตที่ย้ำยหลักสูตรหรือสำขำวิชำเอกต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในหลักสูตรหรือสำขำวิชำเอกที่ 
  นิสิตย้ำยเข้ำไม่ต�่ำกว่ำสองภำคกำรศึกษำปกติก่อนจบกำรศึกษำจึงมีสิทธิได้รับปริญญำหรืออนุปริญญำ  
  ยกเว้นย้ำยกลบัไปหลกัสูตรเดมิหรอืสำขำวชิำเอกเดมิ

 ข้อ ๑๘ กำรรบัโอน
  ๑๘.๑ มหำวทิยำลยัจะพจิำรณำรบัโอนเฉพำะผู้ที่มคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้
   ๑๘.๑.๑ ไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๗
   ๑๘.๑.๒ เป็นนสิตินกัศกึษำจำกสถำนศกึษำที่มหำวทิยำลยัรบัรอง
   ๑๘.๑.๓ สอบได้ครบถ้วนทกุรำยวชิำตำมหลกัสูตรชั้นปีที่หนึ่งของสถำนศกึษำเดมิเป็นอย่ำงต�่ำ
   ๑๘.๑.๔ มแีต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมนบัถงึภำคกำรศกึษำสดุท้ำยก่อนกำรขอโอนไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๕๐ หรอื 
  เทยีบเท่ำ
  ๑๘.๒ กำรพจิำรณำรบัโอนให้อยู่ในดลุยพนิจิของคณบดคีณะที่จะรบัโอน และต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำก 
 คณะกรรมกำรประจ�ำคณะ
  ๑๘.๓ นสิติรบัโอน ต้องมเีวลำศกึษำอยูใ่นมหำวทิยำลยัไม่น้อยกว่ำสี่ภำคกำรศกึษำปกต ิก่อนจบกำรศกึษำ  
 แต่ไม่เกนิสองเท่ำของจ�ำนวนภำคกำรศกึษำปกตทิี่จ�ำเป็นต้องศกึษำเพื่อให้ได้หน่วยกติที่คงเหลอืจนครบถ้วน จงึ 
 มสีทิธิ์ได้รบัปรญิญำหรอือนปุรญิญำ ในกำรนี้ให้ถอืว่ำสบิแปดหน่วยกติ เทยีบเท่ำกบัหนึ่งภำคกำรศกึษำปกต ิและ 
 เศษที่เกนิเก้ำหน่วยกติ เทยีบเป็นหนึ่งภำคกำรศกึษำปกติ

 ข้อ ๑๙ กำรรบัเข้ำศกึษำต่อ
  ๑๙.๑ มหำวทิยำลยัจะพจิำรณำรบัเข้ำศกึษำต่อเฉพำะผู้ที่ไดรบัอนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำเป็นอย่ำงต�่ำ จำก 
 สถำนศกึษำที่มหำวทิยำลยัรบัรองเท่ำนั้น โดยที่ผู้นั้นต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๗
  ๑๙.๒ กำรพิจำรณำรับเข้ำศึกษำต่อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่จะรับเข้ำและต้องได้รับควำมเห็น 
 ชอบจำกคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ
  ๑๙.๓ ระยะเวลำที่จะศกึษำต่อในมหำวทิยำลยั ต้องไม่เกนิสองเท่ำของจ�ำนวนภำคกำรศกึษำปกตทิี่จ�ำเป็น 
 ต้องศกึษำเพื่อให้ได้หน่วยกติที่ต้องเรยีนจนครบถ้วน กำรเทยีบจ�ำนวนหน่วยกติ เป็นจ�ำนวนภำคกำรศกึษำปกต ิ 
 ให้ถอืเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๓

 ข้อ ๒๐ กำรเทยีบรำยวชิำและกำรโอนหน่วยกติ
  ๒๐.๑ นสิติที่มสีทิธขิอเทยีบรำยวชิำและโอนหน่วยกติ ประกอบด้วย
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   ๒๐.๑.๑ นสิติที่ย้ำยคณะ ย้ำยหลกัสูตร หรอืย้ำยสำขำวชิำเอก มสีทิธเิทยีบทกุรำยวชิำที่ปรำกฏอยู่ 
  ในหลกัสูตรที่รบัเข้ำ
   ๒๐.๑.๒ นสิติที่สอบคดัเลอืกเข้ำมำใหม่ไม่มสีทิธเิทยีบรำยวชิำ ยกเว้นนสิติของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  
  ที่สิ้นสดุสถำนภำพนสิติในระยะเวลำไม่เกนิ ๒ ปี จงึมสีทิธขิอเทยีบรำยวชิำที่มรีะดบัคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ C  
  หรอื ๒.๐ 
   ๒๐.๑.๓ นสิติในโครงกำรควำมร่วมมอื ที่ได้ก�ำหนดไว้ในโครงกำรว่ำสำมำรถขอเทยีบรำยวชิำได้
   ๒๐.๑.๔ นสิติที่รบัโอนหรอืรบัเข้ำศกึษำต่อมำจำกสถำนศกึษำอื่น
   ๒๐.๑.๕ นสิติที่ได้รบัอนมุตัใิห้ลงทะเบยีนเรยีนข้ำมสถำนศกึษำหรอืวทิยำเขต
  ๒๐.๒ เกณฑ์กำรเทยีบรำยวชิำและโอนหน่วยกติ ประกอบด้วย
   ๒๐.๒.๑ กำรเทยีบรำยวชิำส�ำหรบันสิติที่รบัโอนหรอืรบัเข้ำศกึษำต่อมำจำกสถำนศกึษำอื่นเป็นรำยวชิำ 
  ที่เทยีบได้กบัรำยวชิำในหลกัสตูรที่รบัเข้ำ โดยได้ระดบัคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ C หรอื ๒.๐ ให้บนัทกึเป็น P เท่ำนั้น  
  ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสำมำรถเทียบรำยวิชำและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตรวมตำมหลักสูตร 
  ที่รบัเข้ำ ส่วนนสิติที่รบัเข้ำศกึษำต่อสำมำรถเทยีบรำยวชิำและโอนหน่วยกติได้ไม่เกนิสองในสำมของหน่วยกติ 
  รวมตำมหลกัสูตรของคณะที่รบัเข้ำ
   ๒๐.๒.๒ กำรเทยีบรำยวชิำ ส�ำหรบันสิติต่ำงสถำบนัให้อยูใ่นดลุยพนิจิของอำจำรย์ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำ  
  โดยผ่ำนควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดัรำยวชิำนั้น
  ๒๐.๓ กำรเทยีบโอนในลกัษณะกลุ่มวชิำ
   ๒๐.๓.๑ เนื้อหำโดยรวมของกลุ่มวิชำที่จะน�ำมำขอเทียบกับเนื้อหำโดยรวมของกลุ่มวิชำที่เทียบได้  
  ต้องมคีวำมสอดคล้องกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ และจ�ำนวนหน่วยกติรวมของกลุ่มวชิำที่จะน�ำมำขอเทยีบ 
  โอนต้องไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนหน่วยกติรวมของกลุ่มวชิำที่เทยีบโอนได้
   ๒๐.๓.๒ ทกุรำยวชิำในกลุ่มวชิำที่จะน�ำมำขอเทยีบโอน ต้องมรีะดบัคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ C หรอื ๒.๐ 
  เทยีบได้ระดบัคะแนน P
   ๒๐.๓.๓ กรณทีี่รำยวชิำที่จะน�ำมำขอเทยีบโอนเป็นรำยวชิำในระบบกำรเรยีนที่มใิช่ระบบทวภิำค ให้ 
  อยู่ในดลุยพนิจิของอำจำรย์ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำ ผ่ำนควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตรและ
  อนมุตัขิองคณบดเีจ้ำสงักดัรำยวชิำ โดยพจิำรณำเทยีบจ�ำนวนหน่วยกติให้ได้ตำมเกณฑ์ของระบบทวภิำค
  ๒๐.๔ กำรเทยีบโอนจำกประสบกำรณ์ กำรเทยีบโอนจำกกำรศกึษำนอกระบบ และกำรเทยีบโอนจำกระบบ 
 กำรศกึษำตำมอธัยำศยัให้อยูใ่นดลุยพนิจิของอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดัหลกัสตูร  
 โดยอำจจดัให้มกีำรทดสอบข้อเขยีน หรอืภำคปฏบิตัเิพิ่มเตมิได้ตำมที่เหน็สมควร
  ๒๐.๕ นิสิตต้องด�ำเนินกำรขอเทียบรำยวิชำ เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย ์
 ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ และส่งหลกัฐำนกำรขออนมุตัต่ิอคณบดเีจ้ำสงักดันสิติภำยในภำค 
 กำรศกึษำปกตแิรกที่นสิติย้ำยคณะ ย้ำยหลกัสูตร ย้ำยสำขำวชิำเอก ได้รบัคดัเลอืกเข้ำศกึษำหรอืรบัโอนมำจำก 
 สถำนศึกษำอื่น กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นไม่อำจด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก�ำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ 
 ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร และอนมุตัขิองคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ

 ข้อ ๒๑ กำรลงทะเบยีนเรยีนข้ำมสถำบนัและกำรเรยีนข้ำมวทิยำเขต
  ๒๑.๑ นิสิตอำจลงทะเบียนเรียนข้ำมสถำบันได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกเป็นกำรลงทะเบียนเรียนเพื่อ 
 เพิ่มพนูควำมรู ้ประเภทไม่นบัหน่วยกติ (audit) กำรอนมุตัใิห้ลงทะเบยีนเรยีนข้ำมสถำบนัให้เป็นอ�ำนำจของคณบดี
 เจ้ำสงักดันสิติ

  ๒๑.๒ นสิติที่ประสงค์จะลงทะเบยีนเรยีนข้ำมสถำบนัเพื่อนบัหน่วยกติในหลกัสตูร จะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข 
 ข้อใดข้อหนึ่งดงันี้
   ๒๑.๒.๑ เป็นนสิติที่อยู่ในโครงกำรของหลกัสูตรที่จดัให้มกีำรเรยีนกำรสอนร่วมระหว่ำงสถำบนั โดย 
  ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณบดเีจ้ำสงักดัหลกัสูตร
   ๒๑.๒.๒ เป็นนสิิตที่ลงทะเบยีนเรยีนในภำคกำรศกึษำปีสดุท้ำย แต่รำยวชิำที่จะเรยีนไม่เปิดสอนใน 
  ภำคกำรศกึษำนั้นๆ
  ๒๑.๓ รำยวชิำที่จะลงทะเบยีนเรยีนในสถำบนัอื่นจะต้องได้รบักำรเทยีบรำยวชิำตำมหลกัสตูรของมหำวทิยำลยั  
 กำรเทยีบให้อยูใ่นดลุยพนิจิของอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบรำยวชิำ และอนมุตัขิองคณบดเีจ้ำสงักดัรำยวชิำ โดยถอืเกณฑ์ 
 เนื้อหำและจ�ำนวนหน่วยกติเป็นหลกั
  ๒๑.๔ ผลกำรเรยีนจำกสถำบนัอื่นให้บนัทกึเป็น P หรอื NP และไม่น�ำไปคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้น 
 กำรลงทะเบียนเรียนข้ำมวิทยำเขตและกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่อยู่ในหลักสูตรที่จัดร่วมกันระหว่ำง 
 มหำวิทยำลัยกับสถำบันอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอนุมัติของคณบดีเจ้ำสังกัด 
 รำยวชิำโดยสำมำรถน�ำมำคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
  ๒๑.๕ กำรผ่อนผนัเงื่อนไขตำมข้อ ๒๑.๔ จะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติและอนมุตั ิ
 โดยรองอธกิำรบดทีี่ได้รบัมอบหมำยให้ดูแลงำนด้ำนวชิำกำร
  ๒๑.๖ นสิติลงทะเบยีนเรยีนข้ำมวทิยำเขตได้โดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำและอนมุตัจิำก 
 คณบดเีจ้ำสงักดันสิติ ทั้งนี้ต้องลงทะเบยีนและช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ ณ วทิยำเขตที่นสิิตสงักดัก่อนจงึจะ 
 ช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรรบัลงทะเบยีนข้ำมวทิยำเขตตำมประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

 ข้อ ๒๒ กำรเรยีนเพื่อแลกเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
  ๒๒.๑ รำยวชิำที่จะขอเรยีนเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้ำเป็นกำรเรยีนซ�้ำจะต้องเป็นรำยวชิำที่ได้ 
 รบัระดบัคะแนนต�่ำกว่ำ C หรอื ๒.๐ ถ้ำเป็นรำยวชิำอื่น จะต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๒๒.๒ กำรคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องคดิทั้งคะแนนเดมิ และคะแนนใหม่ส�ำหรบัรำยวชิำที่เรียนซ�้ำ 
  ๒๒.๓ ในแต่ละภำคกำรศกึษำ นสิติลงทะเบยีนเรยีนซ�้ำได้โดยต้องเรยีนรำยวชิำอื่นๆ ในหลกัสูตรไม่ต�่ำกว่ำ  
 ๙ หน่วยกติ ยกเว้นในกรณนีสิติเรยีนครบหน่วยกติตำมหลกัสูตรปรญิญำตรมีำแล้ว แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ
 เกณฑ์ตำมข้อ ๒๘.๒ สำมำรถเรยีนซ�้ำเฉพำะรำยวชิำที่เรยีนเพื่อยกระดบัคะแนนได้
  ๒๒.๔ กำรเรยีนซ�้ำต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำทกุรำยวชิำ

 ข้อ ๒๓ กำรลำป่วย ลำกจิ
  ๒๓.๑ กำรลำป่วย ลำกจิ ที่ไม่เกนิ ๑๕ วนั ให้อยู่ในดลุยพนิจิของอำจำรย์ที่ปรกึษำในกำรอนมุตั ิหำกเกนิ 
 จำกนี้ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกหวัหน้ำภำควชิำ และอนมุตัจิำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๒๓.๒ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลำแล้ว มีสิทธิขอผ่อนผันด้ำนกำรสอบ กำรนับเวลำเรียน และสิทธิอื่นๆ ที่ 
 เกี่ยวข้องกบักำรเรยีนและกำรสอบจำกอำจำรย์ประจ�ำวชิำตำมควรแก่กรณไีด้

 ข้อ ๒๔ กำรลำพกักำรศกึษำ
  ๒๔.๑ นสิติอำจยื่นค�ำร้องขอลำพกักำรศกึษำได้ในกรณใีดกรณหีนึ่ง โดยคณบดเีจ้ำสงักดันสิติเป็นผู้อนมุตั ิ 
 ดงัต่อไปนี้
   ๒๔.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรอืระดมเข้ำรบัรำชกำรทหำร
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   ๒๔.๑.๒ ได้รบัทนุแลกเปลี่ยนนสิติระหว่ำงประเทศ หรอืทนุอื่นใดซึ่งมหำวทิยำลยัเหน็สมควรสนบัสนนุ
   ๒๔.๑.๓ ประสบอบุตัเิหต ุภยนัตรำย หรอืเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถศกึษำต่อไปให้ได้ผลดไีด้
  ๒๔.๒ กำรลำพกักำรศกึษำทกุครั้งต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผู้ปกครอง
  ๒๔.๓ เมื่อมเีหตผุลอนัควรนอกเหนอืไปจำกข้อ ๒๔.๑ ให้เป็นอ�ำนำจของคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๒๔.๔ กำรขอลำกพักกำรศึกษำต้องได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มสอบไล่ของภำคกำรศึกษำนั้นๆ ตำมประกำศ 
 ของมหำวทิยำลยั
  ๒๔.๕ กำรลำพกักำรศกึษำ กระท�ำได้ครั้งละไม่เกนิ ๒ ภำคกำรศกึษำตดิต่อกนั หำกมคีวำมจ�ำเป็นต้องลำ 
 พกักำรศกึษำต่ออกี ให้ยื่นค�ำร้องเพื่อขออนมุตัใิหม่
  ๒๔.๖ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพนิสิตและต้องลง 
 ทะเบยีนเรยีนรกัษำสถำนภำพนสิติด้วย

 ข้อ ๒๕ กำรลำออก
  กำรลำออกต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผูป้กครอง ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำและอนมุตัโิดย 
 คณบดเีจ้ำสงักดันสิติ

หมวด ๔

สถานภาพนิสิต

 ข้อ ๒๖ สถำนภำพนสิติ
  ๒๖.๑ ผูป้ฏบิตัติำมระเบยีบข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรขีองมหำวทิยำลยัโดยถกูต้องสมบรูณ์ 
 ถอืว่ำมสีถำนภำพนสิติ กำรก�ำหนดชั้นปีของนสิติให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ ๙.๘
  ๒๖.๒ นสิติปกต ิคอืนสิติที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  ๒๖.๓ นสิติรอพนิจิ คอืนสิติที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
  ๒๖.๔ สถำนภำพนสิติจะสิ้นสดุด้วย
   ๒๖.๔.๑ ถงึแก่กรรม
   ๒๖.๔.๒ ลำออก
   ๒๖.๔.๓ ขำดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๗
   ๒๖.๔.๔ เป็นนิสิตนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐแห่งอื่นด้วย เว้นแต่สถำนศึกษำนั้นเป็น 
  มหำวทิยำลยัเปิด
   ๒๖.๔.๕ ได้รบัอนมุตัอินปุรญิญำหรอืปรญิญำจำกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์แล้ว เว้นแต่ได้รบั 
  อนมุตัจิำกอธกิำรบดใีห้เข้ำศกึษำต่อ
   ๒๖.๔.๖ ไม่ลงทะเบยีนเรยีนหรอืไม่ลงทะเบยีนรกัษำสถำนภำพให้เสรจ็สิ้นภำยในสองสปัดำห์แรกนบั 
  แต่วนัเปิดภำคเรยีน เว้นแต่จะได้รบักำรผ่อนผนัจำกคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
   ๒๖.๔.๗ พกักำรศกึษำโดยไม่ได้รบัอนญุำต ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบันี้
   ๒๖.๔.๘ ด�ำรงสถำนภำพนิสิตครบก�ำหนดสองเท่ำของจ�ำนวนปีกำรศึกษำทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้ใน 
  หลกัสูตร หรอืสองเท่ำของจ�ำนวนภำคกำรศกึษำปกตทิี่จ�ำเป็นต้องศกึษำ เพื่อให้ได้หน่วยกติที่ต้องเรยีนจน 
  ครบถ้วนตำมหลักสูตรแต่ยังศึกษำไม่ครบตำมควำมต้องกำรแห่งหลักสูตร กำรเทียบจ�ำนวนหน่วยกิตเป็น 
  จ�ำนวนภำคกำรศกึษำปกตใิห้ถอืตำมเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๓ ทั้งนี้กำรนบัจ�ำนวนภำคกำรศกึษำให้นบัทำงภำค 
  กำรศกึษำที่ลงทะเบยีนเรยีน และภำคกำรศกึษำที่ลำพกักำรศกึษำด้วย

   ๒๖.๔.๙ มแีต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๕๐ ยกเว้นภำคกำรศกึษำแรกของนสิติใหม่
   ๒๖.๔.๑๐ มแีต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๑.๗๕ เป็นเวลำสองภำคกำรศกึษำปกตติดิต่อกนั ทั้งนี้ 
  ไม่นบัภำคกำรศกึษำแรกของนสิติใหม่
   ๒๖.๔.๑๑ ถูกลงโทษทำงวนิยัให้ออก หรอืไล่ออก
   ๒๖.๔.๑๒ ต้องโทษตำมค�ำพพิำกษำถงึที่สดุให้จ�ำคกุ เว้นแต่ควำมผดิที่เป็นลหโุทษหรอืควำมผิดอนั 
  ได้กระท�ำโดยประมำท
  ๒๖.๕ ผู้ที่มสีถำนภำพนสิติต้องมบีตัรประจ�ำตวันสิิตเป็นหลกัฐำน เพื่อประกอบกำรใช้สทิธติ่ำงๆ ที่มสีทิธิ์ 
 พงึมใีนมหำวทิยำลยั
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การเสนอให้รับปริญญาและรางวัลการเรียนดี

 ข้อ ๒๗ รำงวลักำรเรยีนดี
  นสิติที่มสีทิธไิด้รบัรำงวลักำรเรยีนดจีะต้องมแีต้มคะแนนเฉลี่ยเฉพำะปีกำรศกึษำนั้น ๓.๕๐ ขึ้นไปและสอบ 
 ได้ทกุรำยวชิำ ทั้งนี้ไม่น�ำผลกำรเรยีนภำคฤดรู้อนมำคดิแต้มคะแนนเฉลี่ยด้วย และนสิติจะต้องลงทะเบยีนเรยีนใน 
 สองภำคกำรศึกษำปกติของปีกำรศึกษำนั้นไม่น้อยกว่ำ ๓๒ หน่วยกิต โดยไม่นับจ�ำนวนหน่วยกิตวิชำฝึกงำน  
 รำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรำยวิชำที่เรียนซ�้ำหรือได้ระดับคะแนน F หรือเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ย 
 สะสม หรอืเรยีนซ�้ำรำยวชิำที่ลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่นบัหน่วยกติมำก่อนแล้ว นสิติปีสดุท้ำยของแต่ละหลกัสูตรไม่ 
 อยู่ในข่ำยของสทิธไิด้รบัรำงวลักำรเรยีนดี

 ข้อ ๒๘ กำรขอจบและอนมุตัปิรญิญำ หรอือนปุรญิญำ
  ๒๘.๑ นสิติต้องยื่นค�ำร้องแสดงควำมจ�ำนงขอจบกำรศกึษำต่ออำจำรย์ที่ปรกึษำ และคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ 
 ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดเรียนของภำคกำรศึกษำสุดท้ำย ที่นิสิตคำดว่ำจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตำม 
 หลกัสูตร
  ๒๘.๒ นสิติที่มสีทิธขิอรบัปรญิญำ ต้องศกึษำรำยวชิำและปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดครบถ้วนตำมควำมต้องกำร 
 แห่งหลกัสูตร โดยมแีต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และมเีวลำศกึษำในมหำวทิยำลยั 
 ไม่ต�่ำกว่ำ ๖ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปีหรือไม่ต�่ำกว่ำ ๘ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับหลักสูตร 
 ๕ ปี และไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐ ภำคกำรศกึษำส�ำหรบัหลกัสูตร ๖ ปี ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รบักำรเทยีบรำยวชิำและโอน 
 หน่วยกติ
  ๒๘.๓ นสิติต้องสอบได้ทกุรำยวชิำที่ลงทะเบยีนเรยีนไว้ จงึมสีทิธขิอจบและรบัปรญิญำได้ กรณทีี่สอบตก  
 (F) ในรำยวชิำที่เป็นวชิำเลอืกเสร ีอำจเลอืกเรยีนรำยวชิำอื่นทดแทนได้ โดยควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ที่ปรกึษำ  
 อำจำรย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรหรอืหวัหน้ำภำควชิำ และคณบดเีจ้ำสงักดันสิติ
  ๒๘.๔ นสิติอำจยื่นค�ำร้องขอรบัอนปุรญิญำได้ กรณเีมื่อเรยีนครบหลกัสูตรและเงื่อนไขว่ำด้วยอนปุรญิญำ 
 ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลกัสตูร หรอืกรณทีี่นสิติเรยีนครบตำมหลกัสตูร ในข้อ ๒๘.๒ และปฏบิตัคิรบตำมข้อก�ำหนด 
 และระเบยีบ แต่ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
  ๒๘.๕ นสิติต้องช�ำระหนี้สนิทั้งหมดที่มตี่อมหำวทิยำลยั ต่อคณะ หรอืต่อภำควชิำให้เรยีบร้อยเสรจ็สิ้นก่อน  
 จงึจะได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อขอรบัปรญิญำ หรอือนปุรญิญำ
  ๒๘.๖ นสิติที่สมควรได้รบักำรเสนอชื่อให้ได้รบัปรญิญำหรอือนปุรญิญำต้องเป็นผูท้ี่มคีวำมประพฤตทิี่ไม่ขดั 
 ต่อระเบยีบของมหำวทิยำลยัและวนิยัของนสิิต
  ๒๘.๗ สภำมหำวทิยำลยัเป็นผู้พจิำรณำอนมุตัปิรญิญำหรอือนปุรญิญำ85 86



  ๒๘.๘ ผู้ส�ำเรจ็กำรศึกษำที่จะได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อขอเข้ำรบัพระรำชทำนปรญิญำหรอือนปุริญญำได้ต้อง 
 ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกจิกรรมนสิติและต้องเข้ำร่วมทดสอบควำมรู้หรอืทกัษะอื่นตำมที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด
  ๒๘.๙ พธิปีระสำทปรญิญำก�ำหนดปีละหนึ่งครั้ง

 ข้อ ๒๙ กำรให้ปรญิญำเกยีรตนิยิม
  ๒๙.๑ คณุสมบตัดิ้ำนกำรศกึษำของนสิติ ที่มสีทิธไิด้รบัปรญิญำเกยีรตนิยิม
   ๒๙.๑.๑ ไม่เคยเรยีนซ�้ำรำยวชิำใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
   ๒๙.๑.๒ ไม่เคยได้รบัคะแนน F และไม่เคยเรยีนซ�้ำเพื่อนบัหน่วยกติในรำยวชิำที่ได้ลงทะเบยีนเรยีน  
  โดยไม่นบัหน่วยกติ (audit) มำก่อน
   ๒๙.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษทำงวนิยั ตั้งแต่โทษพกักำรศกึษำขึ้นไป
   ๒๙.๑.๔ ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป ส�ำหรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง และได้แต้มคะแนน 
  เฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป ส�ำหรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง
   ๒๙.๑.๕ เรยีนจบภำยในก�ำหนดเวลำไม่เกนิจ�ำนวนภำคกำรศกึษำที่ระบไุว้ในหลกัสูตร
   กำรนบัระยะเวลำเรยีนเป็นจ�ำนวนภำคกำรศกึษำนั้น นบัเฉพำะภำคกำรศกึษำที่ลงทะเบยีนเรยีน นสิติ 
  ที่ลงทะเบยีนเรยีนภำคฤดูร้อนต่อจำกภำคกำรศกึษำสดุท้ำยของหลกัสูตร ไม่มสีทิธไิด้รบัเกยีรตนิยิม
   ๒๙.๑.๖ นสิติที่มกีำรเทยีบรำยวชิำจำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มสีทิธไิด้รบัเกยีรตนิยิมหำกรำยวชิำ 
  ที่ได้รบัอนมุตัใิห้เทยีบโอนนั้น มผีลกำรเรยีนเฉลี่ยระดบัเกยีรตนิยิม แต่จ�ำนวนหน่วยกติที่เทยีบโอนนั้นต้อง 
  ไม่เกนิ ร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร
  ๒๙.๒ นสิติที่ได้รบัปรญิญำเกยีรตนิยิม มสีทิธปิระดบัเครื่องหมำยเกยีรตนิยิม

หมวด ๖

ความประพฤติและวินัยนิสิต

 ข้อ ๓๐ ในบรเิวณมหำวทิยำลยั
  บรเิวณมหำวทิยำลยั หมำยถงึ บรเิวณที่ตั้งมหำวทิยำลยั วทิยำเขต ศูนย์ สถำน ีหอพกันสิติ และส่วนงำน 
 ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลยั

 ข้อ ๓๑ วนิยันสิติ
  ๓๑.๑ นิสิตทุกคนมีหน้ำที่ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 ทกุประกำร และรกัษำวนิยัโดยเคร่งครดัเสมอ
  ๓๑.๒ นสิติทกุคนมหีน้ำที่ปฏบิตัติำมหลกัศลีธรรม และวฒันธรรมของสงัคมไทยในทกุโอกำส
  ๓๑.๓ นสิติทกุคนมหีน้ำที่รกัษำชื่อเสยีงของมหำวทิยำลยั โดยละเว้นกำรประพฤตใิดๆ ที่น�ำมำหรอือำจน�ำ 
 มำซึ่งควำมเสยีหำยแก่ตนเอง และมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๔ นสิติตอ้งสำมำรถแสดงบตัรประจ�ำตวันสิติได้ทนัท ีเมื่ออยูใ่นบรเิวณมหำวทิยำลยั หรอืเมื่อเจ้ำหน้ำที่ 
 มหำวทิยำลยัขอตรวจสอบ
  ๓๑.๕ นสิติมหีน้ำที่แจ้งให้มหำวทิยำลยัทรำบทนัท ีเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตวัหรอืที่พกัอำศยั
  ๓๑.๖ นสิติมหีน้ำที่รกัษำควำมสำมคัคใีนหมู่คณะ และละเว้นควำมประพฤตใิดๆ ซึ่งอำจน�ำมำซึ่งกำรแตก 
 ควำมสำมคัคใีนหมู่คณะ

  ๓๑.๗ นสิติต้องปฏบิตัติำมระเบยีบกำรสอบและไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรส่อทจุรติหรอืกำรทจุรติ 
 ในกำรสอบ
  ๓๑.๘ นสิติต้องไม่ครอบครอง ไม่เสพ รวมทั้งไม่จ�ำหน่ำยสรุำและสิ่งเสพตดิใดๆ ในบรเิวณมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๙ นสิติต้องไม่พกอำวธุ หรอืวตัถรุะเบดิเมื่ออยู่ในบรเิวณมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๐ นสิติต้องไม่ก่อเรื่องววิำทกบันสิติด้วยกนั หรอืบคุคลอื่น ภำยในหรอืภำยนอกบรเิวณมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๑ นิสิตต้องไม่เล่นกำรพนันขันต่อทุกประเภทไม่ว่ำจะประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ก็ตำมในบริเวณ 
 มหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๒ นสิติต้องไม่จดัท�ำสิ่งพมิพ์ สิ่งวำด สิ่งเขยีน หรอื สื่ออเิลก็ทรอนกิส์ใดๆ อนัอำจกระทบกระเทอืนถงึ
 ผู้อื่น ออกโฆษณำเผยแพร่ โดยมไิด้รบัอนญุำตจำกมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๓ นิสิตต้องไม่น�ำขนบธรรมเนียม หรือวิธีกำรอันไม่เหมำะสมมำปฏิบัติ ไม่ว่ำในหรือนอกบริเวณ 
 มหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๔ นสิติต้องไม่จดักำรประชมุหรอืชมุนมุกจิกรรม โดยไม่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกมหำวทิยำลยั
  ๓๑.๑๕ นสิติต้องไม่ท�ำลำยทรพัย์สนิของมหำวทิยำลยั และของผู้อื่น
  ๓๑.๑๖ นิสิตต้องไม่น�ำสิ่งของผิดกฎหมำยเข้ำมำในบริเวณมหำวิทยำลัย หรือมีสิ่งของผิดกฎหมำยไว้ใน 
 ครอบครอง
  ๓๑.๑๗ นสิติต้องไม่ประพฤตตินเป็นอนัธพำล
  ๓๑.๑๘ นสิติต้องไม่ปลอมแปลงเอกสำร หรอืลำยมอืชื่อของผู้อื่น

 ข้อ ๓๒ กำรลงโทษทำงวนิยั
  ๓๒.๑ กำรลงโทษนสิติที่กระท�ำผดิทำงวนิยัม ี๙ สถำน 
   นิสิตซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยให้ถือว่ำกระท�ำ 
 ผดิวนิยัและมบีทลงโทษ ดงัต่อไปนี้
   ๓๒.๑.๑ ตกัเตอืนด้วยวำจำ หรอืลำยลกัษณ์อกัษร แล้วแต่กรณี
   ๓๒.๑.๒ ให้ท�ำงำนบรกิำรสงัคมตำมควรแก่กรณี
   ๓๒.๑.๓ ภำคทณัฑ์ และท�ำทณัฑ์บน
   ๓๒.๑.๔ ให้พกักำรศกึษำมกี�ำหนดตั้งแต่หนึ่งภำคกำรศกึษำ ถงึ สำมปีกำรศกึษำแล้วแต่กรณี
   ๓๒.๑.๕ ระงบักำรให้ปรญิญำ หรอือนปุรญิญำ มกี�ำหนดไม่เกนิสำมปีกำรศกึษำ
   ๓๒.๑.๖ ระงบักำรออกใบแสดงผลกำรศกึษำ หรอืใบรบัรองใดๆ มกี�ำหนดไม่เกนิสำมปีกำรศกึษำ
   ๓๒.๑.๗ ระงบักำรออกปรญิญำบตัร หรอือนปุรญิญำบตัรมกี�ำหนดไม่เกนิสำมปีกำรศกึษำ
   ๓๒.๑.๘ ให้ออก
   ๓๒.๑.๙ ไล่ออก
  ทั้งนี้ กรณนีสิติท�ำให้ทรพัย์สนิของมหำวทิยำลยัสูญหำยหรอืเสยีหำย อำจต้องชดใช้ค่ำเสยีหำยร่วมด้วย
  ๓๒.๒ ให้รองอธิกำรบดีที่ก�ำกับดูแลงำนด้ำนกิจกำรนิสิต หรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยมีอ�ำนำจ 
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท�ำหน้ำที่พจิำรณำหรอืสอบสวนกำรกระท�ำผดิทำงวนิยัของนสิติ และเสนอตำมควรแห่ง 
 ควำมผดิต่ออธกิำรบดี
  ๓๒.๓ คณะต่ำงๆ อำจวำงระเบียบเพื่อส่งเสริมควำมมีวินัยของนิสิตตำมควรแก่กรณี โดยให้จัดท�ำเป็น 
 ประกำศของมหำวทิยำลยั
  ๓๒.๔ เมื่อมเีหตอุนัควรแก่กำรลดหย่อนกำรลงโทษทำงวนิยัในกรณตี่ำงๆ ยกเว้นกำรทจุรติในกำรสอบ ให้ 
 อธกิำรบดมีอี�ำนำจสั่งกำรได้ตำมสมควร
  ๓๒.๕ ให้หน่วยงำนทะเบยีนนสิติบนัทกึกำรลงโทษไว้ในระเบยีนประวตันิสิติทกุครั้ง87 88



หมวด ๗

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ข้อ ๓๓ สทิธ ิและหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรกึษำของนสิติ
  ๓๓.๑ อำจำรย์ที่ปรกึษำของนสิติ หมำยถงึ อำจำรย์ที่ได้รบักำรแต่งตั้ง โดยคณบดตี้นสงักดันสิติ เพื่อให้ท�ำ 
 หน้ำที่ควบคมุแนะน�ำ และให้ค�ำปรกึษำด้ำนกำรเรยีน และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรเรยีนของนสิติ
  ๓๓.๒ อำจำรย์ที่ปรกึษำของนสิติ มสีทิธ ิและหน้ำที่ดงันี้
   ๓๓.๒.๑ ให้ค�ำแนะน�ำและท�ำแผนกำรเรยีนของนสิติร่วมกบันสิติให้ถูกต้องตำมที่หลกัสูตรก�ำหนดไว้
   ๓๓.๒.๒ ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องระเบยีบข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำ
   ๓๓.๒.๓ รบัผดิชอบในกำรลงทะเบยีนเรยีน กำรเปลี่ยงแปลงรำยวชิำ กำรเพิ่มรำยวชิำ กำรงดเรยีน 
  บำงรำยวชิำ และจ�ำนวนหน่วยกติต่อภำคกำรศกึษำของนสิติ
   ๓๓.๒.๔ แนะน�ำวธิเีรยีน ให้ค�ำปรกึษำ และตดิตำมผลกำรเรยีนของนสิติ
   ๓๓.๒.๕ พจิำรณำค�ำร้องต่ำงๆ ของนสิติ และด�ำเนนิกำรให้ถูกต้องตำมระเบยีบ
   ๓๓.๒.๖ ให้ค�ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรศกึษำ และควำมเป็นอยู่ของนสิติในมหำวทิยำลยั
   ๓๓.๒.๗ รับผิดชอบดูแลควำมประพฤติของนิสิต ให้เป็นไปตำมระเบียบวินัยที่มหำวิทยำลัย 
  ก�ำหนดไว้
   ในกรณีที่นิสิตกระท�ำผิดวินัยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำรำยงำนให้หัวหน้ำภำควิชำ และคณบดีเจ้ำสังกัด 
  นสิติเพื่อด�ำเนนิกำรเสนออธกิำรบดพีจิำรณำโทษทำงวนิยัต่อไป

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๓๔ ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกประกำศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้  
ให้น�ำประกำศ ระเบยีบ ข้อก�ำหนด หรอืหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรศกึษำขั้นปรญิญำตร ีที่มผีลใช้บงัคบัอยู่ก่อน หรอืในวนัที่
ข้อบงัคบันี้ใช้บงัคบั มำใช้โดยอนโุลม จนกว่ำจะได้มกีำรออกประกำศ ระเบยีบ ข้อก�ำหนด หรอืหลกัเกณฑ์ตำมข้อบงัคบันี้

ประกำศ ณ วนัที่ ๖ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศำสตรำจำรย์วโิรจ  อิ่มพทิกัษ์)
นำยกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553

 ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีนโยบำยส่งเสริม เพื่อให้นิสิตได้รู้จักพัฒนำและฝึกอบรมตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม ประพฤตปิฏบิตัแิต่คณุงำมควำมด ี และเพื่อเสรมิสร้ำงให้นสิติได้มคี่ำนยิมต่อกำรประกอบควำมด ี และเพื่อเสรมิสร้ำงให้
นสิติได้มคี่ำนยิมต่อกำรประกอบควำมดยีิ่งๆ ขึ้นไป
 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติสภำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ในกำรประชมุครั้งที่ 9/2553 เมื่อวนัที่ 27 กนัยำยน พ.ศ. 2553 จงึให้วำงระเบยีบไว้ดงันี้
  ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบว่ำด้วยกำรเสรมิสร้ำงค่ำนยิมที่ดขีองนสิติ พ.ศ. 2553”
  ข้อ 2 ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นต้นไป
  ข้อ 3 ให้ยกเลกิ
   3.1 ประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ระเบยีบว่ำด้วยกำรเสรมิสร้ำงค่ำนยิมที่ดขีองนสิติ พ.ศ. 2537  
   ประกำศ ณ วนัที่ 2 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2537
   3.2 ประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ระเบยีบว่ำด้วยกำรเสรมิสร้ำงค่ำนยิมที่ดขีองนสิติ พ.ศ. 2543  
   (ฉบบัที่ 2) ประกำศ ณ วนัที่ 1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2543
  ข้อ 4 ในระเบยีบนี้
   “มหำวทิยำลยั” หมำยควำมว่ำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
   “นสิติ” หมำยควำมว่ำ นสิติมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
   “อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำของชมรม ชุมนุม สโมสรนิสิต สภำนิสิต องค์กำร 
   บรหิำร องค์กำรนสิติ ตำมระเบยีบ ข้อบงัคบัของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  ข้อ 5 นิสิตซึ่งมีคุณสมบัติหรือได้แสดงควำมสำมำรถดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ จะได้รับกำรพิจำรณำประกำศ 
   เกยีรตคิณุ ยกเว้นค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ หรอืได้รบัรำงวลัอื่นตำมหลกัเกณฑ์ที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด
    (1) กำรเรยีน
    (2) ผลงำนควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม
    (3) กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
    (4) กฬีำ
    (5) ควำมประพฤติ
   กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและท�ำเป็นประกำศ 
   มหำวทิยำลยั
  ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรคัดเลือกนิสิตในด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละวิทยำเขต ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบด ี 
   มวีำระ 2 ปี
  ข้อ 7 ให้คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรคดัเลอืกนสิติในด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละวทิยำเขต มหีน้ำที่ดงันี้
   (1) พจิำรณำกลั่นกรองรำยชื่อนสิติซึ่งมผีลงำนดเีด่นในด้ำนต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด
   (2) พจิำรณำข้อเสนอของอำจำรย์ที่ปรกึษำ ในกรณทีี่อำจำรย์ที่ปรกึษำเสนอรำยชื่อนสิติที่มคีณุสมบตัติำมข้อ 5
   (3) ให้คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรคดัเลอืกนสิติในด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละวทิยำเขตสรปุผลกำรประเมนินสิติ 
    ที่ได้รบักำรเสนอรำยชื่อตำมข้อ (1) และ (2) เสนออธกิำรบด ีเพื่ออนมุตัติ่อไป
  ข้อ 8 ให้คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรคดัเลอืกนสิติในด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละวทิยำเขต ที่ได้ปฏบิตัหิน้ำที่ อยู่ก่อนหรอื 
   ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงปฏิบัติหน้ำที่อยู่ต่อไปจนครบวำระ หรือจนกว่ำจะได้มีกำรแต่งตั้งคณะ 
   กรรมกำรขึ้นใหม่ ตำมระเบยีบนี้
  ข้อ 9 ให้บรรดำประกำศ หรือหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดขึ้นก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้น�ำมำใช้บังคับ 
   โดยอนโุลมจนกว่ำจะได้มกีำรก�ำหนดขึ้นใหม่ ตำมระเบยีบนี้
  ข้อ 10 ให้อธกิำรบดรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้

ประกำศ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2553

(ศำสตรำจำรย์ก�ำพล  อดลุวทิย์)
นำยกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตที่มีผลกำรเรียนดีเด่นได้มีก�ำลังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียนและเป็นกำรยกย่อง
เกยีรตคิณุ เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี
 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในข้อ ๕ แห่งประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ระเบียบว่ำด้วยกำรเสริม
สร้ำงค่ำนยิมที่ดขีองนสิติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยมตขิองที่ประชมุคณบด ี ในกำรประชมุครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวนัที่ ๙ 
มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ จงึให้ยกเลกิประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง กำรส่งเสรมินสิติที่มผีลกำรเรยีนดเีด่น 
ประกำศ ณ วนัที่ ๓๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ก�ำหนดแนวทำงกำรคดัเลอืกนสิติ เพื่อให้ได้รบักำรยกย่องและ
ประกำศเกยีรตคิณุให้เป็นนสิติที่มผีลกำรเรยีนดเีด่นไว้ ดงันี้
  ๑. เป็นนสิติระดบัปรญิญำตร ีและต้องลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภำคกำรศกึษำปกต ิไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ
  ๒. สอบได้ระดบัคะแนน A โดยมจี�ำนวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกติ ซึ่งต้องไม่ใช่วชิำฝึกงำน 
ไม่เป็นรำยวชิำที่เรยีนซ�้ำเพรำะสอบตก หรอืเรยีนซ�้ำรำยวชิำที่ลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่นบัหน่วยกติมำก่อนแล้ว และต้อง
สอบได้ทกุรำยวชิำที่ลงทะเบยีนเรยีนในภำคกำรศกึษำนั้นๆ
  ๓. นิสิตซึ่งได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นนิสิตที่มีผลกำรเรียนดีเด่น จะได้รับกำรยกเว้นค่ำหน่วยกิต 
ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ๑ ภำคกำรศึกษำ ส�ำหรับนิสิตที่อยู ่ในเกณฑ์ที่ได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นนิสิตที่มี 
ผลกำรเรยีนดเีด่น และก�ำลงัศกึษำอยู่ในภำคสดุท้ำยของหลกัสูตร ให้ได้รบัเกยีรตบิตัรหรอืรำงวลัตำมแต่คณะกรรมกำร
กำรศกึษำก�ำหนด
  ๔. ให้ส�ำนกัทะเบยีนและประมวลผล เสนอรำยชื่อนสิติที่มคีณุสมบตัดิงักล่ำวข้ำงต้นเพื่อด�ำเนนิกำรต่อไป

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศกึษำ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วนัที่ ๓๐ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศำสตรำจำรย์วฒุชิยั  กปิลกำญจน์)
อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)

 อนสุนธปิระกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ลงวนัที่ ๓๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ จงึขอยกเลกิประกำศฉบบัดงักล่ำวข้ำงต้น และขอประกำศคณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์ (ฉบบัแก้ไข) ดงันี้
  ๑. มจีติส�ำนกึด้ำนคณุธรรมที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิชวีติและแสดงออกในกำรประพฤตปิฏบิตั ิประกอบด้วย 
กำรมีวินัยในตนเอง กำรยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ ควำมซื่อสัตย์สุจริต เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มีส�ำนึก 
รบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนส�ำนกึควำมเป็นพลเมอืงไทยที่พร้อมมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมโลก
  ๒. มีหลักคิด ทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ในศำสตร์ที่ตนศึกษำ และทักษะด�ำรงชีวิตภำยใต้สังคม 
พหธุรรม สำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กบัสรรพวทิยำกำรอื่น ตลอดจนสำมำรถประยกุต์วชิำกำรเพื่อพฒันำสร้ำงสรรค์
ให้เหมำะสมกบัสภำพควำมเป็นจรงิภำยใต้บรบิทของสงัคม
  ๓. มีควำมรู้รอบและเท่ำทันควำมเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้ำงคุณค่ำตนเองให้เหมำะสมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสงัคม
  ๔. รู้รกัสำมคัค ีตระหนกัถงึพลงัในกำรร่วมมอืร่วมใจในกำรท�ำงำนร่วมกบัผู้อื่น

 จงึประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกนั

ประกำศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(รองศำสตรำจำรย์ศรปรำชญ์ ธไนศวรรยำงกูร)

รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยั
รกัษำกำรรำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส�าหรับนิสิตที่จะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำคุณภำพด้ำนภำษำอังกฤษของนิสิตที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ด�ำเนินไปด้วย 
ควำมเรยีบร้อย
 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในข้อ ๒๖.๖ และข้อ ๓๓ แห่งประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เรื่อง ข้อบงัคบั 
ว่ำด้วยกำรศกึษำชั้นปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกำศสภำมหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำชั้นปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ 
โดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงก�ำหนดให้ 
นิสิตระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ ๓ ทุกคน ต้องเข้ำรับกำรทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษตำม 
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด ส�ำหรับนิสิตที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเพื่อประโยชน์ต่อกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต หำกไม่เข้ำรับกำรทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับ
พระรำชทำนปรญิญำบตัร

 ทั้งนี้ ส�ำหรบันสิติที่เข้ำศกึษำตั้งแต่ปีกำรศกึษำ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วนัที่ ๑๑ มนีำคม พ.ศ.๒๕๕๗

(รองศำสตรำจำรย์วฒุชิยั  กปิลกำญจน์)
อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการด�าเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 เพื่อให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกจิกำรนสิติเป็นไปตำมกำรประกนัคณุภำพและเป็นไปตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำนสิติ
ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมตขิองที่ประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยกจิกำรนสิติ ในกำรประชมุ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวนัที่ ๖ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์จงึก�ำหนดแนวปฏบิตัใินกำร
ด�ำเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑ์กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเฃ้ำร่วมกิจกรรมนิสิตตำมโครงสร้ำงกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร ดงันี้
 ๑. ให้ยกเลกิ
  ๑.๑ ประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ปรบัโครงสร้ำงกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรตำมข้อบงัคบัว่ำด้วย
กำรศกึษำขั้นปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (ฉบบัที่ ๒) พทุธศกัรำช ๒๕๔๘ ประกำศ ณ วนัที่ ๓ เมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑.๒ ประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์กำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตรส�ำหรบันสิติระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ประกำศ ณ วนัที่ ๑๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๑.๓ ประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง แนวปฏบิตักิำรด�ำเนนิงำนกจิกรรมนสิติ ประกำศ ณ วนัที่ 
๑๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. แนวปฏบิตักิำรด�ำเนนิงำนกจิกรรมนสิติ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) โครงกำรกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ๒) โครงกำร 
กจิกรรมในหลกัสูตร
  ๒.๑ โครงกำรกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ที่จดัโดยหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์จะต้องเป็นไป 
ตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้
   ๒.๑.๑ โครงกำรที่จดัต้องมเีป้ำหมำยโดยตรง เพื่อกำรเสรมิสร้ำงหรอืพฒันำคณุลกัษณะอย่ำงใดอย่ำง 
หนึ่งของนสิติ ซึ่งสอดคล้องกบัโครงสร้ำงกจิกรรมนสิติตำมที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด
   ๒.๑.๒ องค์ประกอบของโครงกำรที่นสิติเข้ำร่วม ต้องมอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ ๑๓ ข้อดงัต่อไปนี้
    ๒.๑.๒.๑ ชื่อโครงกำร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ
    ๒.๑.๒.๒ ชื่อหน่วยงำนรบัผดิชอบ ภำษำไทยและภำษำองักฤษ
    ๒.๑.๒.๓ รหสัโครงกำร
    ๒.๑.๒.๔ ประเภทประสบกำรณ์ จ�ำนวนหน่วยชั่วโมงที่นสิติได้รบั
    ๒.๑.๒.๕ หลกักำรและเหตผุล
    ๒.๑.๒.๖ วตัถปุระสงค์ของโครงกำร
    ๒.๑.๒.๗ กลุ่มเป้ำหมำย
    ๒.๑.๒.๘ ระยะเวลำและสถำนที่ที่ปฏบิตังิำน
    ๒.๑.๒.๙ รูปแบบหรอืลกัษณะกำรด�ำเนนิกำร
    ๒.๑.๒.๑๐ ตวัชี้วดั ผลลพัธ์กำรเรยีนรู้หรอืผลที่คำดว่ำจะได้รบัของนสิติที่เข้ำร่วมโครงกำร
    ๒.๑.๒.๑๑ งบประมำณค่ำใช้จ่ำย
    ๒.๑.๒.๑๒ กำรประเมนิผล
    ๒.๑.๒.๑๓ ก�ำหนดกำรหรอืตำรำงกจิกรรม
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  ๒.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะต้องเป็นไปตำม 
หลกัเกณฑ์ดงันี้
   ๒.๒.๑ โครงกำรที่จัดต้องมีเป้ำหมำยโดยตรง เพื่อกำรเสริมสร้ำงหรือพัฒนำคุณลักษณะอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งของนสิติ ซึ่งสอดคล้องกบัโครงสร้ำงกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรตำมที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด
   ๒.๒.๒ นสิติที่เข้ำร่วมโครงกำรกบัหน่วยงำนภำยนอก จะต้องมใีบประกำศนยีบตัรหรอืเกยีรตบิตัร หรอื 
หนังสือรับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดพร้อมก�ำหนดกำรจึงจะสำมำรถน�ำมำเทียบ
เป็นชั่วโมงกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรได้
  ๒.๓ โครงกำรกจิกรรมในหลกัสูตร ที่จดัโดยรำยวชิำภำยในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์จะต้องเป็นไปตำม 
หลกัเกณฑ์ดงันี้
   ๒.๓.๑ โครงกำรที่จัดต้องมีเป้ำหมำยโดยตรง เพื่อกำรเสริมสร้ำงหรือพัฒนำคุณลักษณะอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งของนสิติ ซึ่งสอดคล้องกบัโครงสร้ำงกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตำมที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด ด้ำนเสรมิสร้ำงสมรรถนะ 
หรอืเพื่อสงัคมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
   ๒.๓.๒ องค์ประกอบของโครงกำรกจิกรรมในหลกัสูตรที่นสิติเข้ำร่วมต้องมอีงค์ประกอบเช่นเดยีวกบั 
  ข้อ ๒.๑.๒
 ๓. กำรเทยีบค่ำและเทยีบโอนประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมนสิติ
  นสิติจะเทยีบค่ำประสบกำรณ์กจิกรรมนสิติได้ต่อเมื่อนสิติต้องเข้ำร่วมกจิกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสดุโครงกำร  
โดยมส่ีวนร่วมตำมรปูแบบที่ผูจ้ดัโครงกำรก�ำหนด และถกูประเมนิว่ำเกดิผลสมัฤทธิ์ตำมตวัชี้วดัผลลพัธ์กำรเรยีนรูท้ี่ก�ำหนด
  ๓.๑ หน่วยงำนที่บนัทกึข้อมลูกจิกรรมนสิติ โครงกำรกจิกรรมนสิติที่จดัโดยคณะ ให้คณะเป็นผูบ้นัทกึข้อมลู
กจิกรรมของนสิติ โครงกำรกจิกรรมนสิติที่จดัโดยส่วนกลำง ให้หน่วยงำนส่วนกลำงเป็นผู้บนัทกึข้อมูลกจิกรรมของนสิติ
  ๓.๒ ในกรณทีี่นสิติมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ลำออกและสอบเข้ำใหม่ เช่น เปลี่ยนคณะ เปลี่ยนวทิยำเขต 
สำมำรถเทยีบโอนประสบกำรณ์กจิกรรมนสิติได้
 ๔. หลกัเกณฑ์กำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมนสิติ
  ๔.๑ โครงกำรกจิกรรมนสิติทกุโครงกำร ให้เทยีบค่ำประสบกำรณ์ได้ด้ำนใดด้ำนหนึ่งดงัต่อไปนี้
   ๔.๑.๑ กจิกรรมมหำวทิยำลยั ได้แก่ กจิกรรมที่มหำวทิยำลยั คณะหรอืภำควชิำเป็นผูจ้ดัโครงกำรและ
มนีสิติเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก
   ๔.๑.๒ กจิกรรมเสรมิสร้ำงสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย
    ๔.๑.๒.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรม จรยิธรรม กจิกรรมด้ำนนี้ครอบคลมุถงึกจิกรรมทำงศำสนำ 
กจิกรรมเสรมิสร้ำงหลกัคดิเชงิคณุธรรม กจิกรรมเสรมิสร้ำงค่ำนยิมที่ด ีส�ำนกึด ีมุ่งมั่น มวีินยัในตนเอง กำรพึ่งตนเอง
ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง (ศำสตร์พระรำชำ) เสรมิสร้ำงจรรยำบรรณวชิำชพี และ กจิกรรมท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม
ไทย (ศำสตร์ชมุชน) เป็นต้น
    ๔.๑.๒.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ กจิกรรมด้ำนนี้ครอบคลมุถงึ กจิกรรม
ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทักษะไอที ทักษะทำงปัญญำ ทักษะควำมคิดเชิงวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิด
นวัตกรรม กำรคิดวิจำรณญำณ กิจกรรมประกวดทำงกำรคิด สมรรถนะกำรเรียนรู้สมำธิเพื่อกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง 
แรงบนัดำลใจ กำรพฒันำทกัษะทำงอำชพี กำรอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม (ศำสตร์สำกล) และกำรเรยีนรูภ้มูปัิญญำ
ท้องถิ่น เป็นต้น
    ๔.๑.๒.๓ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร กจิกรรม
ด้ำนนี้ครอบคลุมถึง กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรเสริมสร้ำงทัศนคติประชำธิปไตย ทักษะ
มนษุยสมัพนัธ์ ทกัษะกำรอยู่ร่วมกบัผู้อื่น กำลเทศะ/มำรยำทสงัคม ควำมสำมคัค ีทกัษะภำวะผู้น�ำ และทกัษะกำรพูด
และกำรน�ำเสนอ เป็นต้น

    ๔.๑.๒.๔ กจิกรรมพฒันำสขุภำพ กจิกรรมด้ำนนี้ครอบคลมุถงึ กจิกรรมกฬีำ กจิกรรมพฒันำ
สมำธ ิกจิกรรมเพื่อพฒันำสขุภำพจติ และกจิกรรมนนัทนำกำร เป็นต้น
   ๔.๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมด้ำนนี้ครอบคลุมถึง กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมจิตสำธำรณะ 
กจิกรรมเพื่อคนด้อยโอกำสทำงสงัคม กจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์กำรให้และแบ่งปัน (ศำสตร์ชมุชน) กจิกรรมค่ำยอำสำ 
กจิกรรมควำมดเีพื่อสงัคมและกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  ๔.๒ กจิกรรมนสิติที่จะน�ำมำเทยีบค่ำประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกจิกรรมของนสิตินั้นจะต้องมเีลขรหสักจิกรรม 
พร้อมระบปุระเภทประสบกำรณ์และจ�ำนวนชั่วโมงที่ได้รบั
  ๔.๓ ในกรณีที่นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งอยู่ในขอบข่ำยที่จะเทียบค่ำ
ประสบกำรณ์ตำมที่มหำวทิยำลยัก�ำหนด จะต้องน�ำกจิกรรมนั้นมำเทยีบค่ำประสบกำรณ์กจิกรรมนสิติ
  ๔.๔ กำรเทยีบจ�ำนวนหน่วยชั่วโมง เป็นกำรพจิำรณำวง่ำ กจิกรรมนสิตินั้นๆ มคี่ำหน่วยชั่วโมงเท่ำใด โดย
แบ่งเป็น ๒ สถำนะ ดงันี้
   ๔.๔.๑ กำรเทยีบจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงของสถำนะผู้เข้ำร่วม
    ๔.๔.๑.๑ กำรเทยีบจ�ำนวนหน่วยชั่วโมง ให้เทยีบตำมเวลำที่นสิติได้เข้ำร่วมจรงิ โดยพจิำรณำ
จำก “ก�ำหนดกำร” ของกจิกรรมนั้นๆ เป็นหลกั ซึ่งต้องมรีะยะเวลำด�ำเนนิกำรไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง
    ๔.๔.๑.๒ กจิกรรมที่นสิติเข้ำร่วม จะต้องเป็นกจิกรรมที่นสิติได้ร่วมคดิร่วมด�ำเนินกำร เข้ำร่วม
กำรฟังบรรยำย เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม เท่ำนั้น
    ๔.๔.๑.๓ ชั่วโมงที่เกี่ยวกบักำรเดนิทำง กำรพกัผ่อน กำรรบัประทำนอำหำรจะไม่น�ำมำเทยีบ
หน่วยชั่วโมง
   ๔.๔.๒ กำรเทยีบจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงของสถำนะคณะท�ำงำน
    คณะท�ำงำน คือ กลุ่มนิสิตตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปร่วมกันด�ำเนินโครงกำร หรือ เป็นคณะ
ท�ำงำนในโครงกำรใด โครงกำรหนึ่งที่องค์กำรนิสิตจัดขึ้น หรือเป็นคณะท�ำงำนที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของนิสิตเพื่อ 
ท�ำกจิกรรมใด กจิกรรมหนึ่งร่วมกนั หรอืหน่วยงำนในมหำวทิยำลยัมอบหมำยให้นสิติเป็นผู้จัดด�ำเนนิโครงกำร ซึ่งนสิติ
ที่เป็นคณะท�ำงำนจะได้จ�ำนวนหน่วยชั่วโมงเท่ำกบัผู้เข้ำร่วมกจิกรรมในโครงกำรนั้นๆ
  ๔.๕ กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์กิจกรรมนิสิตในกรณีพิเศษ นิสิตสำมำรถน�ำผลงำน มำเทียบค่ำกิจกรรม
นสิติเป็นกรณพีเิศษ ได้แก่นสิติที่มผีลงำนดงัต่อไปนี้
   ๔.๕.๑ นสิติที่มผีลงำนกำรได้รบัคดัเลอืกให้เป็นนสิติดเีด่นของมหำวทิยำลยั
   ๔.๕.๒ นสิติที่ด�ำรงต�ำแหน่งผูน้�ำองค์กรนสิติกจิกรรมนสิติ คณะกรรมกำรกำรบรหิำร และคณะท�ำงำน
องค์กรกจิกรรมนสิติ ซึ่งมรีะยะเวลำในกำรปฏบิัตงิำน ๑ ปี
  ๔.๖ เกณฑ์กำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์กจิกรรมนสิติ เป็นกรณพีเิศษดงันี้
   ๔.๖.๑ นสิติที่ด�ำรงต�ำแหน่ง นำยกองค์กำรบรหิำร องค์กำรนสิติ ประธำนสภำผู้แทนนสิติ นำยกสโมสร
นสิติ และมรีะยะเวลำปฏบิตังิำน ๑ ปี จะได้รบักำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์ดงันี้
    ๔.๖.๑.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ๒ กจิกรรม ๑๒ ชั่วโมง
    ๔.๖.๑.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ ๒ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๑.๓ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร ๒ กจิกรรม  
   ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๑.๔ กจิกรรมพฒันำสขุภำพ ๒ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๑.๕ คณะท�ำงำน ๒ โครงกำร
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   ๔.๖.๒ คณะกรรมกำรบรหิำรในองค์กรนสิติ ประธำนชมรม ประธำนชมุนมุนสิติ มรีะยะเวลำปฏบิตัิ
งำน ๑ ปี จะได้รบักำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์ดงันี้
    ๔.๖.๒.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ๑ กจิกรรม ๖ ชั่วโมง
    ๔.๖.๒.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ ๑ กจิกรรม ๖ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๒.๓ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร ๑ กจิกรรม  
   ๖ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๒.๔ กจิกรรมพฒันำสขุภำพ ๑ กจิกรรม ๖ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๒.๕ คณะท�ำงำน ๑ โครงกำร
   ๔.๖.๓ นิสิตที่ด�ำเนินกิจกรรมในฐำนะผู้แทนมหำวิทยำลัย จะได้รับกำรเทียบค่ำประสบกำรณ์  
  ๑ กจิกรรม ๖ หน่วยชั่วโมง โดยพจิำรณำจำกกจิกรรมที่เข้ำร่วม
   ๔.๖.๔ นสิติที่มคีวำมประพฤตดิเีด่น จะได้รบักำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์ดงันี้
    ๔.๖.๔.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ๑ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๔.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร ๑ กจิกรรม  
   ๑๒ หน่วยชั่วโมง
   ๔.๖.๕ นิสิตที่มีผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น จะได้รับกำรเทียบค่ำประสบกำรณ์
ดงันี้
    ๔.๖.๕.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ๑ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๕.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ ๑ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๕.๓ คณะท�ำงำน ๑ โครงกำร
   ๔.๖.๖ นสิติที่มผีลงำนกจิกรรมนอกหลกัสูตรดเีด่น จะได้รบักำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์ดงันี้
    ๔.๖.๖.๑ กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ๑ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๖.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร ๑ กจิกรรม 
๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๖.๓ คณะท�ำงำน ๑ โครงกำร
   ๔.๖.๗ นสิติที่มผีลงำนกฬีำดเีด่น จะได้รบักำรเทยีบค่ำประสบกำรณ์ดงันี้
    ๔.๖.๗.๑ กจิกรรมพฒันำสขุภำพ ๑ กจิกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๗.๒ กจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร ๑ กจิกรรม  
   ๑๒ หน่วยชั่วโมง
    ๔.๖.๗.๓ คณะท�ำงำน ๑ โครงกำร
 
 ๕. โครงสร้ำงกจิกรรมนสิติที่นสิติต้องเข้ำร่วม มดีงันี้
  ๕.๑ นสิติรหสั ๔๘-๕๑
   ๕.๑.๑ กิจกรรมก�ำหนดให้เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ ๔ กิจกรรม (เทียบเท่ำกิจกรรมมหำวิทยำลัย 
รวบกจิกรรมเพื่อสงัคม)
   ๕.๑.๒ กจิกรรมเลอืกเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ ๔ กจิกรรม ได้แก่
    - กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    - กจิกรรมพฒันำทกัษะวชิำกำรและวชิำชพีไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม (เทยีบเท่ำกจิกรรมพฒันำ
ทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้)

    - กจิกรรมพฒันำบคุลกิภำพไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม (เทยีบเท่ำกจิกรรมพฒันำทกัษะเสรมิสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรสื่อสำร)
    - กจิกรรมพฒันำสขุภำพไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
  ๕.๒ นสิติรหสั ๕๒-๕๕
   ๕.๒.๑ กจิกรรมมหำวทิยำลยัไม่น้อยกว่ำ ๓ กจิกรรม
   ๕.๒.๒ กจิกรรมเสรมิสร้ำงสมรรถนะไม่น้อยกว่ำ ๔ กจิกรรม ได้แก่
    - กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    - กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    - กิจกรรมพัฒนำทักษะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำรไม่น้อยกว่ำ 
๑ กจิกรรม
    - กจิกรรมพฒันำสขุภำพไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
   ๕.๒.๓ กจิกรรมเพื่อสงัคมไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
  ๕.๓ นสิติรหสั ๕๖ เป็นต้นไป
   ๕.๓.๑ กจิกรรมมหำวทิยำลยัไม่น้อยกว่ำ ๓ กจิกรรม
   ๕.๓.๒ กจิกรรมเสรมิสร้ำงสมรรถนะไม่น้อยกว่ำ ๔ กจิกรรม ได้แก่
    - กจิกรรมพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    - กจิกรรมพฒันำทกัษะกำรคดิและกำรเรยีนรู้ไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    - กิจกรรมพัฒนำทักษะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำรไม่น้อยกว่ำ 
๑ กจิกรรม
    - กจิกรรมพฒันำสขุภำพไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
   ๕.๓.๓ กจิกรรมเพื่อสงัคมไม่น้อยกว่ำ ๑ กจิกรรม
    โดยก�ำหนดให้นสิติต้องเข้ำร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรไม่น้อยกว่ำ ๘ กจิกรรม และครบทกุประเภท
กิจกรรม จึงถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วนัที่ ๑๖ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยจงรกั  วชัรนิทร์รตัน์)
รกัษำกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

 เพื่อให้กำรแต่งกำยของนสิติระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มคีวำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย มคีวำม
เป็นเอกลกัษณ์ และมรีูปแบบมำตรฐำนเดยีวกนั
 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 แห่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนมุตัิ
ของสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ในกำรประชมุครั้งที่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2553 จงึให้วำงข้อบงัคบั
ไว้ ดงัต่อไปนี้
  ข้อ 1 ข้อบงัคบันี้เรยีกว่ำ “ข้อบงัคบัว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยของนสิติระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  
พ.ศ. 2553”
  ข้อ 2 ข้อบงัคบันี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นต้นไป
  ข้อ 3 ให้ยกเลกิประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยของนสิติระดบั 
ปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2552 ประกำศ ณ วนัที่ 26 มนีำคม พ.ศ. 2552
  ข้อ 4 ให้ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยในเวลำเรยีน เวลำรำชกำรปกต ิและเวลำท�ำกำรของหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ใน 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ดงันี้
   4.1 เครื่องแต่งกำยนสิติหญงิ
    4.1.1 เสื้อเชิ้ตสีขำวผ่ำหน้ำแบบเรียบ ไม่มีสำบด้ำนหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลำย ไม่มีดอก แขน 
ทรงกระบอก ยำวเหนอืศอกไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดมุโลหะเงนิลำยถม ตรำพระพริณุทรงนำค ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
1.8 เซนตเิมตร ไม่ตดิกระดมุคอ ทบัชำยเสื้อไว้ในกระโปรง ตดิเขม็รูปโล่ มตีรำพระพริณุทรงนำค ขนำดกว้ำงส่วนบน  
2.4 เซนตเิมตร และยำว 2.7 เซนตเิมตร บนอกเสื้อด้ำนขวำ โดยอยู่แนวกระดมุเสื้อเมด็ที่ 2
    4.1.2 กระโปรงสีน�้ำเงิน สีกรมท่ำ หรือสีด�ำ แบบและทรงสุภำพ กระโปรงสั้น สั้นเหนือเข่ำ 
ไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร หรอืกระโปรงยำว ยำวเหนอืข้อเท้ำไม่ต�่ำกว่ำ 10 เซนตเิมตร
    4.1.3 เขม็ขดัหนงัสดี�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนตเิมตร หวัเขม็ขดัโลหะเงนิมตีรำพระพิรณุทรงนำค 
ขนำดกว้ำง 3.7 เซนตเิมตร ยำว 5.8 เซนตเิมตร
    4.1.4 รองเท้ำหุ้มส้นหรอืรดัส้นแบบสภุำพสดี�ำ สนี�้ำตำล หรอืสขีำว
    4.1.5 ส�ำหรบันสิติชั้นปีที่ 1 สวมถงุเท้ำขำว รองเท้ำหุ้มส้นสขีำว
   4.2 เครื่องแต่งกำยนสิติชำย
    4.2.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยำวสีขำวผ่ำหน้ำ แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลำย ไม่มีดอก  
ทบัชำยเสื้อไว้ในกำงเกง
    4.2.2 กำงเกงขำยำวสนี�้ำเงนิ สกีรมท่ำ หรอืสดี�ำ แบบและทรงสภุำพ
    4.2.3 เข็มขัดหนังสีด�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ขนำดกว้ำง 3.9 เซนตเิมตร ยำว 8.2 เซนตเิมตร
    4.2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสดี�ำ สนี�้ำตำล หรอืสขีำวแบบสภุำพ สวมถงุเท้ำ
    4.2.5 ส�ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตรำพระพิรุณทรงนำค ปลำยเน็คไทกว้ำง  
7.5 เซนตเิมตร
    4.2.6 ทรงผมแบบสภุำพ ห้ำมไว้หนวดและเครำ

  ข้อ 5 ให้ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยในงำนพธิ ีซึ่งหมำยถงึ งำนพธิกีำรของคณะและของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  
ดงันี้
   5.1 เครื่องแต่งกำยนสิติหญงิ
    5.1.1 เสื้อเชิ้ตสีขำวผ่ำหนำ้แบบเรียบ ไม่มีสำบด้ำนหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลำย ไม่มีดอก แขน 
ทรงกระบอก ยำวเหนอืศอกไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดมุโลหะเงนิลำยถม ตรำพระพริณุทรงนำค ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 
1.8 เซนตเิมตร และตดิกระดมุคอ ทบัชำยเสื้อไว้ในกระโปรง ตดิเขม็รูปโล่ มตีรำพระพริณุทรงนำค ขนำดกว้ำงส่วนบน 
2.4 เซนตเิมตร และยำว 2.7 เซนตเิมตร บนอกเสื้อด้ำนขวำ โดยอยู่แนวกระดมุเสื้อเมด็ที่ 2
    5.1.2 กระโปรงสีน�้ำเงิน สีกรมท่ำ หรือสีด�ำ แบบและทรงสุภำพ ยำวคลุมเข่ำหรือยำว 
เหนอืข้อเท้ำไม่ต�่ำกว่ำ 10 เซนตเิมตร
    5.1.3 เขม็ขดัหนงัสดี�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนตเิมตร หวัเขม็ขดัโลหะเงนิมตีรำพระพริณุทรงนำค 
ขนำดกว้ำง 3.7 เซนตเิมตร ยำว 5.8 เซนตเิมตร
    5.1.4 รองเท้ำหนงัหุ้มส้นสดี�ำ แบบสภุำพ
   5.2 เครื่องแต่งกำยนสิติชำย
    5.2.1 เสื้อเชิ้ตแขนยำวสขีำวผ่ำหน้ำ แบบเรยีบ ไม่รดัรูป ไม่มลีำย ไม่มดีอก ทบัชำยเสื้อไว้ใน
กำงเกง
    5.2.2 กำงเกงขำยำวสนี�้ำเงนิ สกีรมท่ำ หรอืสดี�ำ แบบและทรงสภุำพ ห้ำมสวมกำงเกงยนีส์
    5.2.3 เข็มขัดหนังสีด�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ขนำดกว้ำง 3.9 เซนตเิมตร ยำว 8.2 เซนตเิมตร
    5.2.4 รองเท้ำหนงัหุ้มส้นสดี�ำ แบบสภุำพ สวมถงุเท้ำสดี�ำ
    5.2.5 เนค็ไทสเีขยีว ปักตรำพระพริณุทรงนำค ปลำยเนค็ไท กว้ำง 7.5 เซนตเิมตร
   5.3 เครื่องแต่งกำยนสิติในงำนเฉพำะพธิี
   ส�ำหรบันสิติที่ได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำที่พเิศษในงำนพธิใีห้แต่งกำยตำมข้อปฏบิตัขิองมหำวทิยำลยั
  ข้อ 6 ให้ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยในกำรเข้ำร่วมงำนพระรำชพธิ ีดงันี้
   6.1 เครื่องแต่งกำยนสิติหญงิ
    6.1.1 เสื้อเชิ้ตสีขำวผ่ำหนำ้แบบเรียบ ไม่มีสำบด้ำนหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลำย ไม่มีดอก แขน 
ทรงกระบอก ยำวเหนอืศอกไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดมุโลหะเงนิลำยถม ตรำพระพริณุทรงนำค ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 
1.8 เซนติเมตร ติดกระดุมคอ ทับชำยเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มรูปโล่ มีตรำพระพิรุณทรงนำค ขนำดกว้ำงส่วนบน  
2.4 เซนตเิมตร และยำว 2.7 เซนตเิมตร บนอกเสื้อด้ำนขวำ โดยอยู่แนวกระดมุเสื้อเมด็ที่ 2
    6.1.2 กระโปรงสกีรมท่ำ แบบและทรงสภุำพ ควำมยำวคลมุเข่ำลงมำ 5 เซนตเิมตร
    6.1.3 เขม็ขดัหนงัสดี�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนตเิมตร หวัเขม็ขดัโลหะเงนิมตีรำพระพริณุทรงนำค  
ขนำดกว้ำง 3.7 เซนตเิมตร ยำว 5.8 เซนตเิมตร
    6.1.4 รองเท้ำหนงัหุ้มส้นสดี�ำ แบบสภุำพ สวมถงุน่องสเีนื้อ
   6.2 เครื่องแต่งกำยนสิติชำย
    6.2.1 เสื้อเชิ้ตแขนยำวสขีำวผ่ำหน้ำ แบบเรยีบ ไม่รดัรูป ไม่มลีำย ไม่มดีอก ทบัชำยเสื้อไว้ใน 
กำงเกง
    6.2.2 กำงเกงขำยำวสกีรมท่ำ แบบและทรงสภุำพ ห้ำมสวมกำงเกงยนีส์
    6.2.3 เข็มขัดหนังสีด�ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ขนำดกว้ำง 3.9 เซนตเิมตร ยำว 8.2 เซนตเิมตร
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    6.2.4 รองเท้ำหนงัหุ้มส้นสดี�ำ แบบสภุำพ สวมถงุเท้ำสดี�ำ
    6.2.5 เนค็ไทสเีขยีว ปักตรำพระพริณุทรงนำค ปลำยเนค็ไท กว้ำง 7.5 เซนตเิมตร
  ข้อ 7 กำรแต่งกำยในกำรเรยีนวชิำพลศกึษำ กำรเรยีนภำคปฏบิตัแิละกำรฝึกงำนภำคสนำมของคณะต่ำงๆ  
ให้เป็นไปตำมที่ภำควชิำ ซึ่งท�ำกำรสอนวชิำนั้นๆ ก�ำหนด และให้ใช้ได้เฉพำะในเวลำเรยีนวชิำนั้นๆ เท่ำนั้น
  ข้อ 8 กำรแต่งกำยของนสิติศำสนำต่ำงๆ อนโุลมให้เป็นไปตำมกฎของศำสนำนั้นๆ
  ข้อ 9 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สงวนสิทธิ์จะไม่ให้บริกำรแก่นิสิตที่แต่งกำยไม่ถูกต้องตำมที่ข้อบังคับ 
ก�ำหนด ในกรณดีงันี้
   9.1 หน่วยรำชกำรของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์จะไม่รบัตดิต่อรำชกำรและไม่ให้ใช้บรกิำร
   9.2 อำจำรย์ที่ปรกึษำและอำจำรย์ประจ�ำวชิำจะไม่รบักำรตดิต่อและไม่ให้ค�ำปรกึษำในทกุเรื่อง
   9.3 อำจำรย์ผู้สอนประจ�ำวชิำจะไม่อนญุำตให้เข้ำห้องเรยีน
   9.4 อำจำรย์ผู้ควบคมุห้องสอบจะไม่ให้เข้ำห้องสอบในวชิำนั้นๆ
  ข้อ 10 ให้อธกิำรบดรีกัษำกำรตำมข้อบงัคบันี้
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(ศำสตรำจำรย์ก�ำพล  อดลุวทิย์)

นำยกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2551

 เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเอกลักษณ์ และด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
และถูกต้องแก่นิสิตรุ่นต่อไปของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ จึงก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำย
ของนสิติระดบัปรญิญำตรมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ ดงันี้
  1. กำรแต่งกำยภำยในเวลำเรยีน เวลำรำชกำรปกต ิและเวลำท�ำกำรของหน่วยงำนภำยใน วทิยำเขตศรรีำชำ
   1.1 กำรแต่งกำยนสิติหญงิ
    1.1.1 เสื้อเชิ้ตสขีำวผ่ำหน้ำแบบเรยีบ ไม่มสีำบด้ำนหลงั ไม่รดัรูป แขนทรงกระบอก ยำวเหนอื
ศอกไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดมุโลหะเงนิลำยถม เครื่องหมำยพระพริณุทรงนำค ไม่ตดิกระดมุคอ ทบัชำยเสื้อไส้ใน
กระโปรง ตดิเขม็เครื่องหมำยมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์บนอกเสื้อด้ำนขวำ โดยอยู่แนวกระดมุเสื้อเมด็ที่ 2
    1.1.2 กระโปรงสนี�้ำเงนิ กรมท่ำ หรอืด�ำ แบบและทรงสภุำพ สั้นเหนอืเข่ำไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร  
หรอืยำวเหนอืข้อเท้ำไม่ต�่ำกว่ำ 10 เซนตเิมตร ห้ำมสวมกระโปรงยนีส์
    1.1.3 เขม็ขดัหนงัสดี�ำ หวัเขม็ขดัโลหะเงนิมตีรำพระพริณุทรงนำค
    1.1.4 รองหุ้มส้น หรอืรดัส้นแบบสภุำพสดี�ำ สนี�้ำตำล หรอืสขีำว
    1.1.5 ส�ำหรบันสิติชั้นปีที่ 1 สวมถงุเท้ำขำว รองเท้ำหุ้มส้นสขีำว
    1.1.6 ทรงผมแบบสภุำพเหมำะสม สผีมให้เป็นไปตำมธรรมชำต ิห้ำมทำเลบ็ (ยกเว้นสเีนื้อและ 
สชีมพูอ่อน) ห้ำมสกัตำมร่ำงกำย ห้ำมเจำะจมูก หนงัตำ หรอืบรเิวณอื่น ห้ำมใส่เครื่องประดบั
   1.2 กำรแต่งกำยนสิติชำย
    1.2.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยำวสีขำวผ่ำหน้ำ แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลำย ไม่มีดอก  
ทบัชำยเสื้อไว้ในกำงเกง
    1.2.2 กำงเกงขำยำวสนี�้ำเงนิ กรมท่ำ หรอืด�ำ แบบและทรงสภุำพ
    1.2.3 เขม็ขดัหนงัสดี�ำหวัเขม็ขดัมตีรำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
    1.2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสดี�ำ สนี�้ำตำล หรอืสขีำวแบบสภุำพ สวมถงุเท้ำ
    1.2.5 ส�ำหรบันสิติชั้นปีที่ 1 ผูกเนค็ไทสเีขยีว ปักตรำพระพริณุทรงนำค
    1.2.6 ทรงผมแบบสภุำพ ห้ำมไว้หนวด เครำ หรอือนูโลมให้ไว้ตำมศำสนำก�ำหนด สผีมให้เป็น 
   ไปตำมธรรมชำต ิห้ำมสกัตำมร่ำงกำย ห้ำมเจำะหู ห้ำมใส่ตุ้มหู ห้ำมเจำะจมูก
  2. กำรแต่งกำยในกำรเรียนวิชำพลศึกษำ กำรเรียนภำคปฏิบัติกำรและกำรฝึกงำนภำคสนำมให้เป็นไป 
ตำมที่คณะวชิำซึ่งท�ำกำรสอนวชิำนั้นๆ ก�ำหนด และให้ใช้ได้เฉพำะเวลำเรยีนวชิำนั้นๆ เท่ำนั้น
   2.1 กำรแต่งกำยในวิชำพลศึกษำให้นิสิตใส่ชุดพละในชั่วโมงเรียนวิชำพละเท่ำนั้น หำกมีเรียนใน 
วชิำอื่นในวนัเดยีวกนัให้นสิติน�ำชดุพละมำเปลี่ยน
   2.2 กำรเรยีนภำคปฏบิตักิำร นสิติชำย และนสิติหญงิให้ใส่ชดุปฏบิตักิำรตำมที่คณะวชิำก�ำหนด และ 
  ให้ใส่ชดุปฏบิตักิำรในชั่วโมงกำรเรยีนภำคปฏบิตักิำรเท่ำนั้น
  3. กำรแต่งกำยกำรเรยีนวชิำกำรฝึกงำนภำคสนำมของคณะต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกวทิยำเขตศรรีำชำ  
ให้เป็นไปตำมที่สำขำวชิำ ซึ่งท�ำกำรสอนวชิำนั้นๆ ก�ำหนด และให้ใช้ได้เฉพำะในเวลำเรยีนวชิำนั้นๆ เท่ำนั้น
  4. กำรแต่งกำยของนสิติศำสนำต่ำง ๆ อนโุลมให้เป็นไปตำมกฎของศำสนำนั้นๆ 
  5. กำรแต่งกำยนสิติของคณะวชิำที่มรีะเบยีบเฉพำะอนโุลมให้ใช้ตำมระเบยีบของคณะวชิำ
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  6. มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ สงวนสทิธิ์ไม่ให้บรกิำรแก่นสิติที่แต่งกำยไม่ถูกต้องตำมระเบยีบที่ก�ำหนดไว้ 
ข้ำงต้น ดงันี้
   6.1 ไม่อนุญำตให้นิสิตที่แต่งกำยไม่ถูกต้องตำมระเบียบที่วิทยำเขตก�ำหนดในข้อที่ 1 หรือแต่งกำย
ไม่สภุำพ เช่น สวมรองเท้ำแตะฟองน�้ำ ใส่กำงเกงขำสั้น หรอืกระโปรงสั้น เป็นต้น เข้ำภำยในอำคำรเรยีน และอำคำร
ปฏบิตักิำร ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. - 20.00 น. หรอืตำมช่วงเวลำที่แต่ละอำคำรก�ำหนด
   6.2 ทุกหน่วยงำนภำยในวิทยำเขตศรีรำชำ จะไม่รับกำรติดต่อรำชกำรและไม่ให้ใช้บริกำรยกเว้นใน 
กรณฉีกุเฉนิหรอืมเีหตจุ�ำเป็น ให้อยู่ในดลุยพนิจิของหน่วยงำนนั้นๆ
   6.3 อำจำรย์ที่ปรกึษำและอำจำรย์ประจ�ำวชิำจะไม่รบักำรตดิต่อและไม่ให้ค�ำปรกึษำในทกุเรื่อง
   6.4 อำจำรย์ผู้สอนประจ�ำวชิำจะไม่อนญุำตให้เข้ำห้องเรยีน
   6.5 อำจำรย์ผู้ควบคมุห้องสอบจะไม่ให้เข้ำห้องสอบ

 จงึประกำศให้ทรำบ และถอืปฏบิตัติั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2551

 
(รองศำสตรำจำรย์ชยัวฒัน์  ชยักลุ)
รองอธกิำรบดวีทิยำเขตศรรีำชำ

ปฏบิตัริำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือท�าการทุจริตในการสอบ

 เพื่อให้กำรพิจำรณำระดับโทษทำงวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือท�ำกำรทุจริตในกำรสอบด�ำเนินต่อไปด้วยควำม
เรยีบร้อย และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั
 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในข้อ ๓๓ แห่งประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศกึษำ
ขั้นปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พทุธศกัรำช ๒๕๔๘ และมตทิี่ประชมุคณบด ีในกำรประชมุครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวนัที่ ๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึให้ยกเลกิประกำศมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เรื่อง ระดบัโทษทำงวนิยักรณี
นสิติส่อทจุรติหรอืท�ำกำรทจุรติในกำรสอบ ประกำศ ณ วนัที่ ๑๖ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ก�ำหนดระดบัโทษทำง
วนิยักรณนีสิติส่อทจุรติ หรอืท�ำกำรทจุรติในกำรสอบขึ้นใหม่ ดงันี้
  ๑. กำรส่อทจุรติตำมประกำศนี้ให้หมำยควำมถงึ กำรไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบกำรสอบหรอืค�ำชี้แจงของอำจำรย์ 
 ผูค้วบคมุกำรสอบ หรอืกำรน�ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกบัวชิำที่สอบตดิตวัเข้ำไปในห้องสอบจะโดยเจตนำหรอืไม่เจตนำ 
 กต็ำม
  ๒. กำรทจุรติตำมประกำศนี้ ให้หมำยควำมถงึ กำรน�ำเอกสำรวชิำกำร หรอืบนัทกึทำงวชิำกำรที่เกี่ยวข้อง 
 กบัวชิำที่สอบเข้ำห้องสอบเพื่อคดัลอกในกำรสอบ กำรคดัลอกค�ำตอบของผูอ้ื่น กำรให้ผูอ้ื่นคดัลอกค�ำตอบของตน 
 หรือแลกเปลี่ยนข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อสอบให้ผู้อื่นคัดลอก สับเปลี่ยนค�ำตอบกัน ช่วยเหลือหรือร่วมมือโดย 
 วธิหีนึ่งวธิใีดในกำรท�ำกำรทจุรติ ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถงึกำรปลอมแปลงบตัรประจ�ำตวันสิติและกำรเข้ำสอบ 
 แทนกนัด้วย
  ๓. ให้ลงโทษทำงวนิยั กรณนีสิติส่อทจุรติหรอืท�ำกำรทจุรติในกำรสอบ ตำมบทลงโทษ ดงันี้
   ๓.๑ ส่อทจุรติ ระดบัโทษ พกักำรศกึษำ ๑ ภำคกำรศกึษำ และปรบัตก (F) ในรำยวชิำที่ส่อทจุรติ
   ๓.๒ ทจุรติ ระดบัโทษ พกักำรศกึษำ ๑ ปีกำรศกึษำ และปรบัตก (F) ในรำยวชิำที่ส่อทจุรติ
   ๓.๓ กรณทีจุรติโดยกำรปลอมแปลงบตัรประจ�ำตวันสิติ และกำรเข้ำสอบแทนกนั ระดบัโทษพกักำร 
  ศกึษำ ๒ ปีกำรศกึษำ และปรบัตก (F) ในรำยวชิำที่ทจุรติ
   ๓.๔ กรณนีสิติส่อทจุรติหรอืท�ำกำรทจุรติในกำรสอบ และได้รบัโทษตำม ๓.๑ ๓.๒ หรอื ๓.๓ แล้วแต่ 
  กรณ ีหำกนสิติที่ได้รบัโทษได้กระท�ำควำมผดิในลกัษณะเดยีวกนัอกีเป็นครั้งที่สองไม่ว่ำจะเป็นกำรส่อทจุรติ
  หรอืท�ำกำรทจุรติกต็ำม ให้ลงโทษ ให้ออก
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศกึษำ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วนัที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 
(รองศำสตรำจำรย์วฒุชิยั  กปิลกำญจน์)
อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551

 เพื่อควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย เป็นเอกลกัษณ์ และด�ำรงไว้ซึ่งวฒันธรรมอนัดงีำมตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดแีละ
ถูกต้องแก่นสิติของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ
 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 (3) แห่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 2541 และโดยควำม
เหน็ชอบที่ประชมุคณธกรรมกำรประจ�ำวทิยำเขตศรรีำชำ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวนัที่ 23 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2551 จงึให้
ก�ำหนดระเบยีบว่ำด้วยควำมประพฤตวินิยันสิติของนสิติมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ พ.ศ. 2551 ดงันี้
  1. ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ ระเบยีบว่ำด้วยควำมประพฤตวินิยันสิติของนสิติมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขต 
 ศรรีำชำ พ.ศ. 2551
  2. ระเบยีบนี้บงัคบัใช้หลงัประกำศ 30 วนัแล้ว
  3. ในระเบยีบนี้
  “มหำวทิยำลยั” หมำยควำมว่ำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
  “วทิยำเขต” หมำยควำมว่ำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ
  “รองอธกิำรบด”ี หมำยควำมว่ำ รองอธกิำรบดวีทิยำเขตศรรีำชำ
  “นสิติ” หมำยควำมว่ำ บคุคลใดๆ ที่ลงทะเบยีนเรยีนตำมระบบกำรศกึษำของวทิยำเขต
  “ระงับกำรให้ปริญญำหรืออนุปริญญำ” หมำยควำมว่ำ ระงับกำรเสนอชื่อนิสิตต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อ 
 พจิำรณำอนมุตัิ
  “ระงบักำรออกปรญิญำหรอือนปุรญิญำ” หมำยควำมว่ำ ระงบักำรออกปรญิญำบัตรหรอือนปุรญิญำบัตร  
 แก่นสิติ แม้ว่ำจะได้มกีำรอนมุตัจิำกสภำมหำวทิยำลยัแล้วกต็ำม
  “ผูด้�ำเนนิกำร” หมำยควำมว่ำ บคุลำกรวทิยำเขตศรรีำชำทกุประเภทที่มคีณุวฒุกิำรศกึษำ ระดบัปรญิญำตรี 
 ขึ้นไป
  “ผู้มอี�ำนำจสั่งกำร” หมำยควำมว่ำ รองอธกิำรบด ีหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกรองอธกิำรบดี
  4. ให้รองอธกิำรบดรีกัษำกำรตำมระเบยีบนี้

วินัยนิสิต บทลงโทษทางวินัย

1. นิสิตต้องสำมำรถแสดงบัตรประจ�ำตัวนิสิตได้ทันท ี 
เมื่ออำจำรย์หรอืเจ้ำหน้ำที่ขอตรวจ

ขั้นที่ 1 ตกัเตอืน

2. นสิติทกุคนมเีจ้ำหน้ำที่แจ้งให้วทิยำเขตทรำบทนัทเีมื่อ
มกีำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตวัหรอืที่พกัอำศยั

ขั้นที่ 1 ตกัเตอืน

3. นสิติทกุคนมหีน้ำที่ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของวทิยำเขต
และหลกัศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรมตลอดจนวฒันธรรม
ของสงัคมไทยในทกุโอกำส

ขั้นที่ 1 ตกัเตอืน

4. นิสิตต้องละเว้นกำรกระท�ำควำมผิดในทุกกรณีหลัง
ถูกตกัเตอืน

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

วินัยนิสิต บทลงโทษทางวินัย

5. นิสิตไม่พูดจำก้ำวร้ำว หยำบคำย หรือแสดงกิริยำ 
ไม่สภุำพ เมื่ออยู่ต่อหน้ำอำจำรย์หรอืเจ้ำหน้ำที่

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

6. นสิติต้องไม่สูบบหุรี่ในบรเิวณห้ำมสูบ ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

7. นิสิตไม่น�ำขนบธรรมเนียมหรือวิธีกำรอันไม่เหมำะสม
มำปฏบิตัภิำยในบรเิวณวทิยำเขต

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

8. นสิติไม่จดัประชมุ ขอชมุนมุกจิกรรม โดยไม่ได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกคณะหรอืวทิยำเขต

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

9. นิสิตต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำย
ของนิสิตระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วทิยำเขตศรรีำชำ

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

10. นิสิตมีหน้ำที่รักษำควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และ
ละเว้นควำมประพฤตใิดๆ ซึ่งอำจน�ำมำซึ่งกำรแตกควำม
สำมคัคใีนหมู่คณะ

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

11. นสิติไม่จดัพมิพ์ สิ่งวำด หรอืสิ่งเขยีนอนัอำจกระทบ
กระเทอืนถงึผูอ้ื่นหรอืโฆษณำเผยแพร่โดยมไิด้รบัอนญุำต
จำกคณะหรอืวทิยำเขต

ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

12. นสิติต้องไม่เสพสรุำ สิ่งเสพตดิหรอืสิ่งมนึเมำทกุชนดิ ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

13. นสิติไม่ประพฤตตินเป็นอนัธพำล ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ แจ้งผู้ปกครอง และ บ�ำเพญ็ประโยชน์
เป็นเวลำ 10 ชั่วโมง

14. นิสิตต้องละเว้นกำรกระท�ำควำมผิดในทุกกรณีหลัง
ถูกภำคทณัฑ์

ขั้นที่ 3 เชญิผู้ปกครอง ท�ำทณัฑ์บนมกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปี 
กำรศึกษำ และ/หรือ ให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นเวลำ 80 ชั่วโมง

15. นสิติไม่ท�ำลำยทรพัย์สนิของวทิยำเขต หรอืของบคุคลอื่น ขั้นที่ 3 เชญิผู้ปกครอง ท�ำทณัฑ์บนมกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปี 
กำรศึกษำ และ/หรือ ให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นเวลำ 80 ชั่วโมง

16. นสิติไม่เล่นกำรพนนัขนัต่อไม่ว่ำประเภทใด ขั้นที่ 3 เชญิผู้ปกครอง ท�ำทณัฑ์บนมกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปี 
กำรศึกษำ และ/หรือ ให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นเวลำ 80 ชั่วโมง

17. นสิติมหีน้ำที่รกัษำชื่อเสยีงของมหำวทิยำล ัโดยละเว้น
กำรประพฤติผิดใดๆ ที่น�ำมำหรืออำจน�ำมำซึ่งควำมเสีย
หำยแก่ตนเองและเกยีรตคิณุของหมำวทิยำลยั

ขั้นที่ 4 พักกำรศึกษำมีก�ำหนดไม่เกิน 3 ปีกำรศึกษำ  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศกึษำ
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18. นสิติไม่น�ำสิ่งของผดิกฎหมำยเข้ำมำในบรเิวณวทิยำเขต
หรอืมสีิ่งของผดิกฎหมำยไว้ในครอบครอง

ขั้นที่ 4 พักกำรศึกษำมีก�ำหนดไม่เกิน 3 ปีกำรศึกษำ  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศกึษำ

19. นิสิตไม่ก่อเรื่องทะเลำะวิวำทกับนิสิตด้วยกัน หรือ
บคุคลอื่น

ขั้นที่ 4 พักกำรศึกษำมีก�ำหนดไม่เกิน 3 ปีกำรศึกษำ  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศกึษำ

20. นิสิตไม่แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ ปลอมแปลง 
เอกสำรทำงรำชกำร หรือปลอมแปลงลำยมือชื่อใน 
เอกสำรทำงรำชกำร

ขั้นที่ 5 ระงับกำรให้ปริญญำหรืออนุปริญญำมีก�ำหนด 
ไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ

21. นิสิตไม่ลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ของวิทยำเขต
หรอืของผู้อื่น

ขั้นที่ 6 ระงับกำรออกใบแสดงผลกำรศึกษำ ใบรับรอง
ทำงกำรศึกษำหรือเอกสำรทำงกำรศึกษำใดๆ มีก�ำหนด
ไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ

22. นิสิตต้องละเว้นกำรกระท�ำควำมผิดในทุกกรณีหลัง
ถูกท�ำทณัฑ์บน

ขั้นที่ 7 ระงบักำรออกปรญิญำบตัรหรอือนปุรญิญำบตัร 
มกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ

23. นิสิตไม่กระท�ำอนำจำรทำงเพศ หรือกระท�ำควำม
ผดิทำงเพศ

ขั้นที่ 8 ให้ออก

24. นสิติไม่พกอำวธุหรอืวตัถรุะเบดิ ขั้นที่ 8 ให้ออก

25. นิสิตต้องละเว้นกำรกระท�ำควำมผิดในทุกกรณีหลัง
ถูกพกักำรศกึษำ

ขั้นที่ 9 ไล่ออก

โดยก�ำหนดบทลงโทษนสิติที่กระท�ำควำมผดิทำงวนิยัม ี9 ขั้น และแบ่งระดบัโทษ ดงันี้
 ระดับโทษไม่ร้ายแรง

  ขั้นที่ 1 ตกัเตอืน
  ขั้นที่ 2 ภำคทณัฑ์ ท�ำหนงัสอืแจ้งผู้ปกครอง และมอบหมำยให้นสิติบ�ำเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่ 10  
 ถงึ 80 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี
  ขั้นที่ 3 เชญิผู้ปกครอง ท�ำทณัฑ์บน โดยมกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ และหรอืมอบหมำยให้นสิติบ�ำเพญ็ 
 ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นเวลำ 80 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี

 ระดับความผิดร้ายแรง

  ขั้นที่ 4 พกักำรศกึษำ โดยมกี�ำหนดตั้งแต่ 1 ภำคกำรศกึษำ ถงึ 3 ปีกำรศกึษำ แล้วแต่กรณี
  ขั้นที่ 5 ระงบักำรให้ปรญิญำหรอือนปุรญิญำมกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ
  ขั้นที่ 6 ระงบักำรออกใบแสดงผลกำรศกึษำ ใบรบัรองทำงกำรศกึษำหรอืเอกสำรทำงกำรศกึษำใดๆ มกี�ำหนด 
 ไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ
  ขั้นที่ 7 ระงบักำรออกปรญิญำบตัรหรอือนปุรญิญำบตัร มกี�ำหนดไม่เกนิ 3 ปีกำรศกึษำ
  ขั้นที่ 8 ให้ออก
  ขั้นที่ 9 ไล่ออก

 ในกำรนี้ มอบอ�ำนำจให้บุคลำกรวิทยำเขตทุกประเภทที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปเป็นผู้ด�ำเนินกำร
และพจิำรณำบทลงโทษได้ในกรณคีวำมผดิที่ไม่ร้ำยแรงเป็นกรณตีำมควำมเหมำะสม ส่วนในควำมผดิที่มโีทษประเภท
ร้ำยแรงนั้น ในขั้นพิจำรณำบทลงโทษให้เป็นไปตำมกระบวนกำรกำรสอบสวนควำมผิดวินัยตำมระเบียบนี้โดยให้มีกำร
รำยงำนตำมล�ำดับขั้นผู้มีอ�ำนำจในกำรสั่งกำรเป็นกรณี และแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนแล้วรำยงำนให้ผู้ที่มีอ�ำนำจสั่งกำรทรำบเพื่อพิจำรณำลงโทษต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่นิสิตถูกค�ำสั่งลงโทษประเภทขั้น
ร้ำยแรง ให้นสิติมสีทิธอิทุธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อวทิยำเขตภำยใน 30 วนั นบัตั้งแต่ได้รบัทรำบค�ำสั่งดงักล่ำว
 อนึ่ง กำรลงโทษในควำมผดิข้อใดข้อหนึ่งนั้นสำมำรถลงโทษเบำกว่ำที่ระเบยีบก�ำหนดเอำไว้ในควำมผดินั้นๆ ได้แต่
จะลงโทษเกนิกว่ำที่ระเบยีบก�ำหนดลงโทษในควำมผดินั้นๆ ไม่ได้ และควำมผดิประเภทร้ำยแรงนั้นให้พจิำรณำลงโทษ
ได้หลำยขั้นโทษในหนึ่งฐำนควำมผดิได้ โดยขึ้นอยู่กบัควำมร้ำยแรงของเหตทุี่เกดิ กำรพจิำรณำเช่นนี้ให้เป็นไปดลุยพนิจิ
ของผู้มอี�ำนำจสั่งกำร
 ทั้งนี้ หำกนสิติกระท�ำควำมผดิไม่ว่ำในกรณใีดซึ่งสมควรต้องชดใช้ค่ำเสยีหำย ให้พจิำรณำลงโทษชดใช้ค่ำเสยีหำย
แล้วแต่กรณ ีและกำรชกัชวนบคุคลอื่นใดเข้ำมำกระท�ำผดิวนิยัในบรเิวณวทิยำเขตหรอืกำรรูเ้หน็เป็นใจต่อกำรกระท�ำผดิ
วนิยัของบคุคลอื่นใด 
 ถอืว่ำผดิวนิยันสิติ และให้พจิำรณำลงโทษนสิติทำงวนิยัตำมกรณกีระท�ำควำมผดินั้นๆ ด้วย
 จงึประกำศมำเพื่อทรำบและถอืปฏบิตัโิดยทั่วกนั

ประกำศ ณ วนัที่ 8 สงิหำคม พ.ศ. 2551

 

(รองศำสตรำจำรย์ชยัวฒัน์  ชยักลุ)
รองอธกิำรบดวีทิยำเขตศรรีำชำ

ปฏบิตัริำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
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