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การศศกษา

สบงกบด

ภาควนชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

วท.ม.(เศรษฐศาสตรยเกษตร), มหาวนทยาลรยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2524
วท.บ.(เศรษฐศาสตรยเกษตร), มหาวนทยาลรยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2521

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เศรษฐศาสตรยการผลนต

โครงการววจยบ
ปป 2539

การเพนมพ ขอดความสามารถในการแขขงขรนของยยคอยตสาหกรรมแปรรรปอาหาร ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร

ปป 2540

สนนคกายยทธศาสตรยเกษตร : กยงก กยลาดสา ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานเศรษฐกนจการเกษตร

ปป 2541
การศศกษาความเปปนไปไดกในการกสาหนดราคาซซออ ขายถรวพ ลนสงโดยใชกความชซนอ เปปนเกณฑย ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานมาตรฐานผลนตภรณฑยอตย สาหกรรม
กระทรวงอยตสาหกรรม
ปป 2519-2553 การเพนมพ ศรกยภาพการผลนตและการใชกประโยชนยจากขกาวโพดและขกาวฟฟาง ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2545-2550 การวนเคราะหยตนก ทยนและผลตอบแทนของการผลนตขกาวโพดจสาแนกตามวนธกอ ารผลนต ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2545-2550 ศรกยภาพทางเศรษฐกนจและการประเมนนมรลคขาของการทสาวนเกษตรในพซนอ ทอลพ มขย นอาส ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2546-2552 การเกษตรแบบแมขนยสาสสาหรรบการผลนตอกอยในเขตการเกษตรภาคตะวรนตกของประเทศไทย ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2549-2552 การวนเคราะหยทางเศรษฐกนจของการผลนตอกอยในระบบการเกษตรแบบแมขนยสา ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2550-2553 การวนเคราะหยความคยมก คขาจากการลงทยนผลนตขกาวโพดเลอยอ งสรตวยและขกาวโพด รรบประทานฝฝกสด
จสาแนกตามวนธกอ ารผลนต ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2550-2551 การจรดทสาและขรบเคลซอพ นยยทธศาสตรยการพรฒนาภารในชขวงแผนพรฒนาฯ ฉบรบทอพ 10 ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานคณะกรรมการพรฒนาการ
เศรษฐกนจและสรงคมแหขงชาตน
ปป 2519-2553 การผลนตขกาวโพดและขกาวฟฟางเพซอพ คยณภาพชอวตน และสนงพ แวดลกอมทอดพ อ ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2551-2552 ความเปปนพลวรตของเศรษฐกนจการผลนตขกาวของไทยและการมองไปขกางหนกา ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร
ปป 2550-2553 การวนเคราะหยความคยมก คขาจากการลงทยนผลนตขกาวโพดเลอยอ งสรตวยและขกาวโพดรรบประทานฝฝกสด จสาแนกตามวนธกอ ารผลนต ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยน
อยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2550-2553 การวนเคราะหยเศรษฐกนจและสรงคมของเกษตรกรผรผก ลนตขกาวโพดเลอยอ งสรตวยและขกาวโพดฝฝกสด ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2551-2553 โครงการวนจยร การเชซอพ มโยงโซขอปย ทาน : เครซอขขายคยณคขายางพารา ( หรวหนกาโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร
ปป 2552

การวนเคราะหยความผรนผวนราคาสนนคกาเกษตร ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากโครงการศรนยยความเปปนเลนศทางวนชาการ

ปป 2553-2556 การวนเคราะหยเศรษฐกนจและสรงคมของเกษตรกรผรผก ลนตขกาวโพดเลอยอ งสรตวยและขกาวโพดฝฝกสด ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2553-2554 การสรกางมรลคขาและการใชกประโยชนยอยขางครบวงจรจากขกาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานนนสรง / การทดสอบพรนธยแย ละการผลนตเมลลดพรนธยขย าก วโพดลรกผสมแอนโธไซยา
นนนสรง ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหขงชาตน
ปป 2553-2554 เครซอขขายคยณคขายางพารา (ปปทพอ 2) ( หรวหนกาโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร
ปป 2553-2555 ศรกยภาพของการใชกประโยชนยหญกาแฝกอรนเนซอพ งมาจากพระราชดสารนจากมนตกน ายภาพ สนงพ แวดลกอม เศรษฐศาสตรย และสรงคม ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรก
งานคณะกรรมการพนเศษเพซอพ ประสานงานโครงการอรนเนซอพ งมาจากพระราชดสารน
ปป 2554-2555 การพรฒนาสาหรขายดรนาลนเอลลขาในการผลนตเบตกาแคโรทอนเพซอพ สขงเสรนมการใชกประโยชนยจากพซนอ ทอดพ นน เคลมในภาคตะวรนออกเฉอยงเหนซอ ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยน
จากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหขงชาตน
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ปป 2554-2555 การวนเคราะหยตนก ทยนและผลตอบแทนในการเลอยอ งสาหรขายดรนาลนเอลลขาเพซอพ การผลนตเบตกาแคโรทอน ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานคณะ
กรรมการวนจยร แหขงชาตน
ปป 2553-2554 การวนเคราะหยตนก ทยนผลตอบแทนการผลนตกาแฟโรบรสตกาในประเทศไทย เพซอพ นสาผลการวนจยร ไปใชกประโยชนยในการพรฒนาประสนทธนภาพการเพนมพ ผลผลนตตขอไรขใน
สวนกาแฟของประเทศ ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากบรนษทร ควอลนตอ คอฟฟปฟ โปรดรกทยส จสากรด
ปป 2555
แนวทางเบซออ งตกนในการเพนมพ บทบาทและศรกยภาพการแปรรรปและพรฒนาระบบตลาดยางพาราในระดรบเกษตรกร ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยน
สงเคราะหยการทสาสวนยาง (สกย.)
ปป 2556-2557 การทดสอบพรนธยแย ละการผลนตเมลลดพรนธยขย าก วโพดลรกผสมแอนโธไซยานนนสรง ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหขงชาตน
ปป 2556-2557 การศศกษาสมบรตแน ละใชกประโยชนยจากขกาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานนนสรง ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหขงชาตน
ปป 2556-2558 การศศกษาภาวะเศรษฐกนจและสรงคมของเกษตรกรผรปก ลรกขกาวโพดเลอยอ งสรตวยในแหลขงผลนตทอสพ าส ครญของประเทศไทย ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยด
หนยนวนจยร มก.
ปป 2557-2558 การจรดการโซขอปย ทานเพซอพ พรฒนาคยณภาพขกาวโพดเลอยอ งสรตวย ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร (สกว.)
ปป 2557-2558 การประเมนนผลการดสาเนนนงานของ สบร. ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานบรนหารและพรฒนาองคยความรรร
ปป 2558-2559 การศศกษาตกนทยนและผลตอบแทนในกระบวนการผลนตชอวมวลสาหรขายดรนาลนเอลลขา การแยกเบตกาแคโรทอนบรนสทย ธนรธ และการพรฒนาผลนตภรณฑยเครซอพ งสสาอางทอมพ สอ วข น
ผสมของเบตกาแคโรทอนจากธรรมชาตน ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานพรฒนาการวนจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 (ไมขจดร สรรใหก) การศศกษาภาวะเศรษฐกนจและสรงคมของเกษตรกรผรปก ลรกขกาวโพดเลอยอ งสรตวยในแหลขงผลนตทอสพ าส ครญของประเทศไทย ( หรวหนกาโครงการยขอย ) ไดกรบร
ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2559-2561 ศรกยภาพและการปรรบตรวของเกษตรกรผรผก ลนตขกาวโพดเลอยอ งสรตวยภายใตกความแปรปรวนสภาพภรมอน ากาศ ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากทยนอยดหนยนวนจยร มก.
ปป 2560-2561 การผลนตอกอยอยขางยรงพ ยซนบนการเปลอยพ นแปลงของนโยบายและทรรพยากรสนงพ แวดลกอม ( ผรรก วข มโครงการ ) ไดกรบร ทยนจากสสานรกงานกองทยนสนรบสนยนการวนจยร (สกว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตน
- อรวรรณ บยตรโส, Somporn Isvilanonda, Sanit Kaoint, "ประสนทธนภาพเชนงเทคนนคและปฝจจรยทอกพ าส หนดระดรบประสนทธนภาพของการผลนตขกาวในประเทศไทย", วารสาร
เศรษฐศาสตรยและนโยบายสาธารณะ 1 (1) (2010) 87-101
- นรนทกา ทยยจรนทรย, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "Crop Production Planning in Greenhouse of Muang Kham Village under Price Risk", วารสารสมาคมสขง
เสรนมการวนจยร 5 (2) (2014) 11-20
- สรนยา ศรอรกร ษา, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "IMPACTS OF GOVERNMENT POLICIES ON LAND USE FOR CROP CULTIVATION IN CHOARAKE SAMPAN
SUBDISTRICT, U THONG DISTRICT, SUPHAN BURI PROVINCE", วารสารสมาคมสขงเสรนมการวนจยร 7 (1) (2016) 33-40
- นลนตา วรรณทอง, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "An Analysis of Target Areas Selection for Maize Seed Marketing Promotion in MeuangDistrict,
Nakhonratchasima Province", วารสารมหาวนทยาลรยราชภรฏรกอยเอลด 12 (Special) (2018) 50-58
- ปรยฬหย สรนตนธรรมรรกษย, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, กฤช เออยพ มฐานนทย, "An Optimal Crop Production Plan under Climate Variability in Bo Phloi and Tha
Maka District, Kanchanaburi Province", วารสารรามคสาแหง ฉบรบบรณฑนตวนทยาลรย 3 (2) (2020) 17-32
ระดรบนานาชาตน
- Visit Limsombunchai, Sanit Kaoint, "Baby Corn Production under a Contract Farming System", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวนทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาสรงคมศาสตรย) 31 (3) (2010) 472-478
- Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, เบญจพร ภรฆงร , "Analysis of a sugarcane procurement business system in Suphan Buri pronvince", Kasetsart Journal Social Sciences 33 (2) (2012) 253-263
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- Srisompun, O., Sanit Kaoint, Khongritti, W., Songsrirod, N., "An analysis on the efficiency of glutinous rice production in different cropping systems: The
case of rainfed area in Northeast Thailand", Asian Journal of Agricultural Research 7 (1) (2013) 26-34
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตน
- นายอนยพล พยฒสกยล, Chaiyapoom Bunchasak, Boonorm Chomtee, Sanit Kaoint, Panwadee Sopannarath, "Effect of Dietary Protein and Metabolizable
Energy levels on Growth and Carcass Yieldsin Betong Chicken (KU Line)", การประชยมทางวนชาการของมหาวนทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงอ ทอพ 48: สาขาสรตวย. กรยงเทพฯ,
2553, หนกา 158-166 (2010)
- น.ส.วสยรตร นย แซขโงกว, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "Impact Analysis of the Changes in Government Policies and Significant Factors towards Thailand
Maize Production by Positive Mathematical Programming Model", การประชยมวนชาการขกาวโพดและขกาวฟฟางแหขงชาตน ครรงอ ทอพ 35 (2011)
- Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "Analysis on maize planted area changes towards farm gate prices through positive quadratic programming
application", การประชยมเชนงปฏนบตร กน ารโครงการวนจยร แมขบทขกาวโพดและขกาวฟฟาง มหาวนทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงอ ทอพ 5 (2012)
- ชมพรนชย นรนทจนต, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "Wage Impacts on Land Use Change in Upstream Downstream Agricultural Area Case Study in Mae
Sa Watershed Chiangmai Province", การประชยมวนชาการเสนอผลงานวนจยร ระดรบบรณฑนตศศกษา ครรงอ ทอพ 14 (2013)
- กนกวรรณ พลฉนม, Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, "Cassava Production Efficiency Analysis of the Farmers Participated and non-Participated in
Technological Extension Program in Nakorn Rachasima Province", การประชยมวนชาการระดรบชาตนสาขาเศรษฐศาสตรย ประจสาปป 2558 (2015)
- สยเพลญพร พรนธยสวย รรณ, Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, "Study on Factors Influencing Rice Seeder of Jasmine Rice Farmers in the Northeast, Thailand,
Crop Year 2015/2016", การประชยมวนชาการในการนสาเสนอผลงานวนทยานนพนธยดาก นเศรษฐศาสตรย ระดรบบรณฑนตศศกษา ครรงอ ทอพ 10 ประจสาปป 2559 (2016)
- ภาณยวชน ญย สวขางอารมยย, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "การวนเคราะหยตนก ทยนและผลตอบแทนของการผลนตอกอยโดยใชกรถตรดอกอย ในจรงหวรดกาญจนบยร"อ , การประชยม
วนชาการระดรบชาตนมหาวนทยาลรยทรกษนณ ครรงอ ทอพ 27 ประจสาปป 2560 และการประชยมวนชาการระดรบชาตนดาก นบรนหารธยรกนจและเศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 3 (2017)
- ลรกษมณ ปปตานนทยชยร , Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, "Prospective Policy Analysis for Promoting Sugarcane Production in Unsuitable Rice Production
Area of Thailand", การประชยมวนชาการและการเสนอผลงานวนจยร ระดรบชาตนและนานาชาตน ครรงอ ทอพ 5 เรซอพ ง “บรรณาการงานวนจยร และนวรตกรรมเพซอพ สรงคมทอยพ งพร ยซน” (2018)
- จยฑารรตนย รรตนจสารรญ, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "A Financial Analysis on Drip Irrigation Investment for Cassava Production in Nakhon Sawan
Province", การประชยมสรมมนาทางวนชาการมหาวนทยาลรยเทคโนโลยอราชมงคลตะวรนออก ครรงอ ทอพ 12 (2019)
- กรนตพงศย สนนอาภา, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "Financial Investment Analysis on Beef Cattle Business of the Members in Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus Beef Producer Cooperative Limited", การประชยมวนชาการและนสาเสนอผลงานวนจยร ระดรบชาตนและนานาชาตน ครรงอ ทอพ 6 (2019)
- ณรฐฐนญา คกาไกล, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "An Analysis of Freeze-Dried Durian Product Attributes Affecting Consumers' Satisfaction in Bangkok
Metropolis", การประชยมวนชาการระดรบชาตนมหาวนทยาลรยราชภรฏนครปฐม ครรงอ ทอพ 12 (2020)
- ณรฐพร ลาเสซอ, Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, "Factors Affecting Buying Decision on Low Glycemic Index Rice of Customers", การประชยมวนชาการระดรบ
บรณฑนตศศกษาดกานเศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 14 (2020)
- ศรสวรรคย หมอนพราน, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "An Analysis of Optimal Service Attribute in Ban Kha District, Ratchaburi Province", การประชยม
วนชาการระดรบบรณฑนตศศกษาดกานเศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 14 (2020)
- ออยพวรรณ ภรพวง, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "An Optimal Attribute Analysis for Durian Adjuvant Product in Si Sa Ket Province", การประชยมวนชาการ
ระดรบบรณฑนตศศกษาดกานเศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 14 (2020)
- วรนฉรตรย วนปรอด, Chakrit Potchanasin, Sanit Kaoint, "A potential Analysis of Macadamia Milk Product Business", การประชยมวนชาการระดรบบรณฑนตศศกษาดกาน
เศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 14 (2020)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายศานนต เกกาเออยอ น

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาควนชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

- ชยดากานตย เซอยพ งจจง, Sanit Kaoint, Chakrit Potchanasin, "An Investment Analysis of Melon Production under Greenhouse and Conventional System in
Nakhon Pathom Province", การประชยมวนชาการระดรบบรณฑนตศศกษาดกานเศรษฐศาสตรย ครรงอ ทอพ 14 (2020)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวรลผลงานดอเดขนระดรบชาตน (National Outstanding Awards) ดกานบรนหารธยรกนจและเศรษฐศาสตรย บรนหารธยรกนจและเศรษฐศาสตรย ประจสาปป 2561 เรซอพ ง "การวนเคราะหยแนว
นโยบายเพซอพ การสขงเสรนมการปลรกอกอยในพซนอ ทอทพ ไพอ มขเหมาะสมกรบการปลรกขกาวของประเทศไทย" จาก มหาวนทยาลรยภาคตะวรนออกเฉอยงเหนซอ
ผลงานวนจยร นอเอ ปปนรายการรวบรวมระหวขางปป 1 มกราคม 2539 - 27 มกราคม 2564
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