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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ/วิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 0205 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
25510271104337_2092_IP
ภาษาไทย
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ
: ศ.บ.
ชื่อเต็ม
: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ
: B.Econ.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสติ ไทย นิสิตต่างชาติและนิสติ แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (ที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 113(14/2559) วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.7 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
8.1 เศรษฐกร
8.2 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน(ด้านเศรษฐศาสตร์)
8.3 นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์
8.4 นักวิจัย นักวิเคระห์ นักสถิติ

หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท
8.5 พนักงานธนาคาร
8.6 เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
8.7 นักธุรกิจ
8.8 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
8.9 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
8.10 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

4
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
356990007xxxx

2

นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว

357090056xxxx

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
วท.ม
ศ.บ.

3

4

นางสาววิทน์มนภัทร
พุทธวโรตม์ผล

นายพันชิด ปิณฑะดิษ

365990000xxxx

3550990063xxxx

อาจารย์

อาจารย์

ร.บ.
Ph.D.

ศ.ม.
ศ.บ.
วท.ม.
ศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Economics
The University of
Wollongong , Australia
เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเทศ
บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Economics
Dr.Babasheb Ambedkar
Marathwada University,
Aurangabad , India
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชา

ปี
2547
2544
2556
2543
2540
2539
2551

2540
2524
2542
2539
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ลาดับ
5

ชื่อ-สกุล
นางสาววรัญญา ไชยทาริ
นทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
150999000xxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
2555
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2558 เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่ชะลอลงในช่วง
ก่อนหน้าจากปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจโลก โดยขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 (ฐานเศรษฐกิจ ,
2559) ทั้งนี้พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งของไทยจะเอื้อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว นอกจากนี้ หากมีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจที่ทันสมัยขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แต่ปัญหาพื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งของ
ประเทศไทยคือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่ว มในกระบวนการพัฒนายังค่อนข้างกระจุกตัว กลายเป็นที่มาของ
ปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถแก้ไขให้ดี
ขึน้ อย่างชัดเจนได้ อีกทั้งนับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค วามเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับนานาประเทศ แม้ว่าจะมีการดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ได้ส่งผลทาให้ในปี 2556 ความยากจนลดลง
เหลือร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ (ปี 2555 ร้อยละ 12.6) แต่ยังคงมีปัญหาความเหลื่อม
ล้าในด้านรายได้อยู่ โดยรายได้ของคนรวย/คนจนมีความแตกต่างกันหลายเท่าตัว แม้ว่าในปี 2556
จะลดลงเล็ ก น้ อยซึ่ งสะท้ อนจากค่ าสั มประสิท ธิ์ ความไม่เ สมอภาคด้ า นรายได้ (Gini coefficient)
เท่ากับ 0.465 (ปี 2554 เท่ากับ 0.484) แต่รายได้ยังคงกระจุกตัว อยู่ในกลุ่มคนรวยที่สุด 10% ซึ่งถือ
ครองรายได้สูงถึง 36.8% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด 10% ถือครองรายได้เพียง 1.1%
ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น จึงทาให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน
ที่สุดห่างกันถึง 34.9 เท่า (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558)
หรือหากมองในมิติของพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน ในการเปรียบเทียบรายได้ท้องถิ่นต่อหัวประชากร ก็มี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ระหว่าง อบต. (ชนบท) และเทศบาล (เมือง) ตั้งแต่มีการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่น มีการถ่ายโอนภารกิจหลายๆด้านให้กับท้องถิ่น ซึ่งก็ช่วยให้บริการ
สาธารณะในท้องถิ่นขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านการคลังขึ้น
เช่นกัน (ดิเรก ปัทมสิรวิ ัฒน์, 2556)
จากปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม ประกอบกับประเทศไทย
ก าลั ง เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรที่ ก าลั ง ก้ า วสู่ ก ารเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) และแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศเป็นแรงงานนอกระบบคิด
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เป็นร้อยละ 57.6 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับแรงงานใน
ระบบและยังไม่มีหลักประกันรองรับดังนั้น มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูป
ของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้จึงถูกนามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ (สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, 2555) นัน่
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรด้านต่างๆ มีการพัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพ และระบบการออมเพื่อการเกษียณสาหรับแรงงาน
ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และในปี 2558 ภาครัฐได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็น
กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ และเป็นหลักประกันการจ่ายบานาญสาหรับแรงงานนอกระบบเพื่อ
สร้างภูมคิ ุ้มกันและพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุ
เพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพ
การศึ ก ษาและระดั บ สติ ปั ญ ญาของเด็ ก พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ และผลิ ต ภาพแรงงานต่ า
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่
กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของ
ประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึง
เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้น ของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิ
บาลมากขึ้น โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพ
อนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2560 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ของ
คณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งต่างให้ความสาคัญกับการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคมและลดความเหลื่มล้า การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
หลั ก สู ต รมุ่ ง หวั ง ให้ บั ณ ฑิ ต เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว สามารถเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจกั บ สภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้แก้ปั ญหาทางเศรษฐกิจรูป
สถานการณ์ในขณะนัน้ ได้ โดยต้องมิเพียงแต่คานึงถึงแค่ตนเอง แต่ต้องสามารถมองเห็นภาพรวมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมซึ่งอาจเกิดผลเสียหายทางและเศรษฐกิจและสังคมตามมา ซึ่งการ
จะให้ประสบความสาเร็จได้นั้นต้องได้รับความรู้ทางวิชาการและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
ปรัชญาของปลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
มีพันธกิจดังนี้
12.2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(มคอ.) และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (AUNQA) ตามจรรยาบรรณของการเป็น
นักเศรษฐศาสตร์
12.2.2 ส่งเสริมและสนับ สนุ นการท าวิ จัย แบบบู รณาการร่ วมกั บ หน่ว ยงานภาค
ชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
12.2.3 นาองค์ความรูท้ างด้านวิชาการและวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
12.2.4 ส่งเสริมให้รคู้ ุณค่าของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอัน
ดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Managemant
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
143381
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
146217
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
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146317

100004

241111
247241

122130
124151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication II
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics 1
สถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาการบัญชี / การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้นิสิตจากคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลั ยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิช าศึ ก ษา
ทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป โดยมี อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน
คณบดี/ ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย

11
2. คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรีย นการ
สอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3. คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้ดาเนินการตั้งแต่งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่
ปรึกษา และหัวหน้าสาขา เป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการทา
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องคือบริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยมี คณบดี รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ และหัวหน้า
สาขาเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการของคณะ เป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและ
กรรมการทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ติดตาม การดาเนินงานหลักสูตร
3. คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร ทาการประสานกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาคาอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งกาหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและประเมินผลร่วมกัน

12
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและประเทศอย่าง
ยั่งยืนด้วยจิตสาธารณะ
1.2 ความสาคัญ
จากสถานการณ์ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนการแนวนโยบายของของภาครัฐทั้งทางด้านการจั ดทางบประมาณเพื่อรองรับโครงสร้าง
ประชากรสูงวัยที่มีแนวโน้มมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประชากร
ควรมีความรู้เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างไม่เกิดปัญหา
กับตัวเองทั้งทางด้านเงินออมเพื่อใช้ยามชรา หรือการลงทุนส่วนบุคคลตามนวัตกรรมทางการเงินที่มี
มากขึ้น เหล่านีน้ าสู่การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ยังคงไม่ละเลย
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกับองค์ความรู้เศรษฐกิจเพื่อสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
บูรณาการความรู้ท างเศรษฐศาสตร์กั บเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศัก ยภาพของตนเองและ
หน่ว ยงานทั้งในระดั บ ปฏิบัติการและระดับ นโยบาย บนพื้นฐานของคุณธรรม จริย ธรรม และจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถนาความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต
1.3.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบัณฑิตสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1.4.1 มีพ ฤติก รรมที่แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริย ธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4.2 มี จิ ต ใจที่ นึ ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละผลกระทบของสั ง คมเป็ น หลั ก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
1.4.3 สามารถใช้เ ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเแก้ไ ข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้
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1.4.4 สามารถนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการทางาน
ร่วมกับภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1 . ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 1.1 ติดตามประเมินหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ มี อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ ต า ม
มาตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ สกอ. หลั ก การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตร
กาหนด

2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อด
คล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลง
การเปลี่ ย นแป ลงท าง ด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม

2.1 ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
2.2 ดาเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
2.3 ติ ด ตามความต้ อ งการ
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ตลาดแรงงาน
2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้ง ภาค
รัฐและภาคเอกชนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
3. พัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา 3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ให้นาประสบการณ์ และความรู้ ทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ อย่ า ง
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ไ ป น้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานจริง
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1.1 เอกสารการป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร
1.1.2 รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
1.1.3 การวิภากษ์หลัก สูตรจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
2.1.1 การวิพากษ์หลัก สูตรจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
2.2.1 เอกสารการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
2.3.1 รายงานผลการประเมิ ณ
ความพึงพอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต
ของสถานประกอบการ
2.3.2 รายงานผลการฝึกงาน
2.4.1 การวิพากษ์หลัก สูต รจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
3.1.1 รายงานผลการพัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
3.2.1 ปริมาณงานวิ ชาการและ
งานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ จ านวน
อาจารย์ประจา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชัน้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชัน้ สูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามประกาศการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีผลการเรียนต่าในรายวิชาคานวณและรายวิชาภาษาอังกฤษ
2.3.2 นิสติ มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและการใช้ชีวติ ในระดับ
อุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของภาคการคึกษาต้น
2.4.2 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรีย นใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตรุ่นพี่ในการดูแล
นิสติ ใหม่
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีท่ี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิต
2560
120

2561
120
120

2562
120
120
120

120

240

360

2563
120
120
120
120
480
120

2564
120
120
120
120
480
120

17
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2,689,247 2,813,210 2,953,870 3,101,564 3,256,642
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
14,700
15,435
16,207
17,017
17,868
2.2 หมวดค่าใช้สอย
162,750 170,888 179,432 188,403 197,824
2.3 หมวดค่าวัสดุ
94,500
99,225
104,186 109,396 114,865
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
139,650 146,633 153,964 161,662 169,745
รวมรายจ่าย
3,090,847 3,245,390 3,407,659 3,578,042 3,756,944
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคั บของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ
การฝึกงานและสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
พ.ศ.2558
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560

30

30

21
9
91

30

27

24

46
12
6

46
15
6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6

6

120 หน่วยกิต

127

127

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิต

91
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001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

100004
122140
241111

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Managemant
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I

ไม่น้อยกว่า
จานวน

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า
จานวน

91
หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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124151
146271
146371
247241

142111
143381

126111
126112
126113
126211
126212
126220
126250
126311

การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
วิชาภาษาเลือก ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic Development
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking
เศรษฐมิติ
Econometrics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

61
46

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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126312
126330
126340
126360
126380
126390
126410
126411

126421
126431
126444
126451
126462
126463
126472

เศรษฐกิจไทย
Economy of Thailand
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
การคลังสาธารณะ
Public Finance
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
Institutional and Political Economics
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
Local Finance and Budget
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Investment and Portfolio Analysis
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
Economics of Service Sector
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Economics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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126481
126483
126492

126404
126405
126406

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ
Public Project Analysis
การตลาดเกษตร
Agricultural Marketing
การฝึกงานและสหกิจศึกษา
6
โดยให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าต่ า งๆ ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
122140 ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
รวม

001103
004101
100004
126112
126113
14xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
พืน้ ฐานวิชาชีพ(ภาษาเลือก)
Elective Professional Foundation Courses
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต
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001204
002201
004201
124151
126211
247241

002202
003201
126212
126220
126250
146271

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic Development
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
126311 เศรษฐมิติ
Econometrics
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
126340 การคลังสาธารณะ
Public Finance
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ2
English for Business Communication II
126xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
126312 เศรษฐกิจไทย
Economy of Thailand
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics
126xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
126410 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
126411 สัมมนา
Seminar
126XXX วิชาเอกเลือก
Major Elective
126xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
126xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
126404 การฝึกงาน
Professional Training
126405 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
126406 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

13

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
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3.1.5. คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ
และการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษโลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
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including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน
และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation
for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางาน
และชีวติ ประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรค
ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ
วางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion
and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident,
planning with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and
environmental saving
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ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพีย ง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of
sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in society, self-adaptation in the Thai and global social
context
100004

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ภาษีอากร
Relationship between law and business, law related to business establishment,
responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and
business contracts, and related importance laws, intellectual property law, electronic commercial
law, labour law, and taxation law

31
122140

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุ รกิ จ กิ จกรรมทางธุ รกิ จด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญ ชี และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of business organization, concepts of
management, business activities of manufacturing, marketing, finance, accounting and human
resource management, ethics and social responsibility of business
124151

การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท
การบัญชีและข้อสมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ใ นสมุด
รายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิด
บัญชี กิจการซือ้ ขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting information, accounting framework and
accounting assumptions principles and process of recording transactions in double entry system
in general journal and special journals, posting transaction to journal ledgers,adjusting and closing,
reversing, preparation of trial balance, working papers, accounting and financial statements for
service businesses ,merchandising businesses, industrial businesses, vouching system
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุป สงค์ อุป ทาน ความยืด หยุ่นของอุป สงค์และอุป ทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต และต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อและเงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ
Definition and importance of economics, economic systems, price determination and
market equilibrium , demand and supply elasticity, basic consumer behavior theory, production
theory and cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and
deflation , international trade
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เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต ต้นทุนและผลกระทบภายนอก การกาหนด
ราคาด้ว ยอุป สงค์และอุป ทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและรายรับ การก าหนดก าไรสูงสุดในตลาด
รูปแบบต่างๆ
Consumer behavior theory, production theory, externality cost, supply and demand
pricing, elasticity , cost and revenue, maximum profitable in various market
126112

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(2-2-5)
Macroeconomics I
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ ม หภาค ระบบบั ญ ชี ร ายได้ ป ระชาชาติ แ ละการ
ประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและดุลยภาพ ภาครัฐบาลและนโยบายการ
คลัง ระบบการเงินและนโยบายการเงิน ภาคต่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการว่างงาน การพัฒนา
เศรษฐกิจ
Introduction to macroeconomics, system of national accounts and data processing,
component of national income and equilibrium, public sector and fiscal policy, financial system and
monetary policy, rest of the world, inflation, deflation and unemployment, economic development
126113

คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Economics
การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาค ทั้งในเชิงสถิติและเชิงพลวัตร ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ค่าความยืดหยุ่นและดุลย
ภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Mathematical theory applied to analyze the theories of microeconomics and
macroeconomics both static and dynamic, the relationship variable, elasticity and equilibrium,
using related software application
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เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
จุด หมายของตลาดในการจัด สรรทรั พยากรในตลาดแข่ งขั นสมบูร ณ์ ตลาดผู ก ขาด
ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ น้ อยราย และตลาดกึ่ งแข่ งขั นกึ่ ง ผูก ขาด การจัดสรรที่ไ ม่ใ ช้ก ลไกตลาดใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันในสังคม
Target markets allocate at perfect competition market, monopoly market, monopolistic
competition market and oligopoly market, non-market allocation of natural resources and
environment, income distribution and social equality
126212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
การวิเคราะห์ตามแบบจาลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดการเงิน ตลาดผลผลิต และ
ตลาดเงินตราต่า งประเทศ การเปลี่ย นแปลงภาวะดุ ลยภาพในตลาดผลผลิต และตลาดแรงงาน
เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค ทฤษฎี
การบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิค และทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโซโลว์
Analysis of aggregate demand and aggregate supply model, using of stabilization
policy in macroeconomics, analysis of equilibrium in money market product market and foreign
exchange market, variation of equilibrium in product market and labor market, analysis
comparative keynesian and classical economics, consumption theory, investment theory,
neoclassical growth model, solow growth model
126220

การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Development
ความเป็นมาของการพั ฒนาเศรษฐกิจ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลั ง
พั ฒนา สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุนมนุษย์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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History of economic development,developing countries economy, socio-economic and
cultural environment for economic development, economics growth theory, economics planning
and development, national economic and social development plan, economic development result
in past and future economic development,role of human capital and technology on economic
development
126250

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบ
การเงิน สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึง
สถาบันการเงินชุมชน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และบทบาทของนโยบายการเงิน การกระจาย
เงินเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง
Money and its role in economic system, monetary theory, evolution of money and
financial system, credit, interest rate, central bank, commercial bank, other financial , micro
finance ’s institutions, personal finance, androle of monetary policy, money ’s distribution for
people
126311

เศรษฐมิติ
3(2-2-5)
Econometrics
วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณ
ค่าและการประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการกาลังสองน้อยที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ
และแก้ไขแบบจาลองไม่อยู่ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่สาคัญ การใช้
ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ การวิเคราะห์กรณีที่ตัวแปร
ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
Econometric methods analyze in economic data, emphasizing the techniques of
estimation application to regression with least squares method, test and solve the problem if the
model is not subject to assumptions, basic econometric techniques, dummy variable, time series
analysis, simultaneous equation, analysis in dummy dependent variable ,using of econometric
software application
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เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Economy of Thailand
โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบการเมืองและสังคม
ระบบการปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การทาสนธิสัญญาทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและนักการเมือง โลกาภิวัตน์และวิกฤต
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงบนวิถีของเศรษฐกิจทุนนิยมและนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบัน
Thai economic ’s structural history, political system and society, administration system
and resources allocation, exposure to globalization of early Rattanakosin period, commercial
treaties, development of merchants and politicians, globalization and economic crisises, sufficiency
economy in way of capitalism and current economic policies
126330

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไข
ดุ ล การค้ า และดุ ล การช าระเงิ น โครงสร้ า งสิ น ค้ า เข้ า และสิ น ค้ า ออกที่ ส าคั ญ ของไทย ปั ญ หา
ดุลการชาระเงินของไทย
International trade theories, theories and policies of trade protection and its effects
on economics system, theories and policies of international investment, balance of trade and
balance of payments, solutions concerning balance of trade and balance of payments, structure
of Thailand essential imports and exports, problems of balance of payments
126340

การคลังสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Finance
บทนาเกี่ยวกับการคลั งรัฐบาล สาระสาคัญของงบประมาณแผ่นดินและกรณี ศึก ษา
ประมาณการรายรับจากรายได้และเงินกู้ ภาษีอากร โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณจัดสรรแก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นละรัฐวิสาหกิจ
หนี้สาธารณะ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ฐานะคงคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง
Introduction to public finance, highlights of government budget and case studies,
estimated receipts from revenue and borrowing, taxation, budjet structure, strategy of the budget
allocation, budget allocation for local administration organization and state enterprise, public debt,
foreign aid, financial outlook and fiscal policy
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เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Economics
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้ระบบกลไกตลาด
การจัดการสินค้าสาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบภายนอก ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม การ
ประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้าน
การสั่งการควบคุม และสร้างแรงจูงใจ ข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Allocation of natural resources and environment by non-market mechanism, public
goods, common natural resources, externality, private, social cost, environment assessment,
analysis of natural resources and environment policy, direction, control and incentives policy,local
law about natural resources
126380

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ใ นการตั ดสิ นใจทางธุ รกิจ ภายใต้ค วามเสี่ย งและความไม่
แน่ น อน การวิ เ คราะห์ อุ ป สงค์ ก ารผลิ ต และต้ น ทุ น การวางแผนด้ า นก าไร การก าหนดราคา
งบประมาณเงินทุนและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ผลกระทบต่อธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐ
Concept in business consideration under risk and uncertainty, analyzing demand of
production and cost, profit planning, price determination, financial budget and business capital
mobilization, effect from government policy
126390

เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Economics
บทนาเกี่ ย วกั บเศรษฐศาสตร์เ กษตร อุป สงค์และอุป ทานสินค้าเกษตร การผลิตทาง
การเกษตรและเทคโนโลยี ราคาสินค้าการเกษตร การตลาดสินค้าการเกษตร ธุรกิจการเกษตร
สถาบันทางการเกษตร และนโยบายการเกษตร
Introduction to agricultural economics, demand and supply of agricultural goods,
agricultural production and technology, agriculture price, agricultural marketing, agricultural
business, agricultural institute and agricultural policy
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
บทนาทางการวิจัย ปัญหาการวิจัยและการศึกษาเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่ม
ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย การจั ด ท า
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research, research problem and literature review, hypothesis, random
sampling, research tools, descriptive research analysis, regression analysis, bibliography and
research report
126411

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอการอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์
Searching, collecting data, analysis and presentation on current interesting topics in
economics
126421

เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
3(3-0-6)
Institutional and Political Economics
แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สถาบัน การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่กาหนดการเกิดและดับของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม
การเปลี่ ย นแปลงของสถาบัน การปฏิ รู ป นโยบายเศรษฐกิจ ของรั ฐ โดยใช้ ท ฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์
ปรากฏการณ์ โครงสร้างตลาด และประพฤติก รรมทางการเมือง การแลกเปลี่ย นผลประโยชน์
ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอานาจรัฐ อิทธิพล
และผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ ในการผลักดันและกดดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ
Ideas and theories of institutional and political economics, institutions’ influence on
economic and social outcomes, factors behind institutional establishment and showdown,
institutional cost and income, analysis of institutional evaluations and reforms by economic
theories, phenomena, behaviors and market-structure of politic, political rent, influences of
political groups on social and economic policies
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เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
บทนาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์ ทฤษฎีดุลการชาระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการปรับตัวและกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน
การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศการประเมินนโยบาย
เกี่ยวกับการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
Introduction to international monetary system, globalization, balance of payment
theory, foreign exchange market, foreign exchange theory, adjustment process and operation
of exchange rates, international capital mobility, roles of various international financial institutions
evaluation of policies concerning monetary in open economy and financial crisis
126444

การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance and Budget
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบการคลั ง ท้อ งถิ่น บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบและระบบการวาง
แผนการคลังในการปกครองระดับท้องถิ่น และชุมชน โครงสร้างการคลัง รายจ่ายและรายรับ บริบท
และลักษณะสาคัญทางการคลัง ระบบการตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของท้องถิ่น
การกระจายงบประมาณสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น
Concepts of local finance system,local finance role of administrations,fiscal structure,
revenue and expenditure, target and concept of fiscal policy, fiscal audit system and technique
analysis in local finance,budget distribution for local community
126451

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลุ่มการลงทุนโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
Types of securities, component of investment, capital market theory, portfolio
investment theory, analyzing securities price, return, risk and portfolio, analyzing by using related
software application
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เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3(2-2-5)
Economics of Service Sector
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ โครงสร้ า งภาคบริ ก ารอื่ น ๆ การท่ อ งเที่ ย ว เครื อ ข่ า ยและ
โทรคมนาคม บันเทิง การกีฬา การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และการก่อสร้างสาย
การบิน การศึกษาและสุขภาพอนามัย การขนส่ง วิทยาศาสตร์และการวิจัย การค้าและภาคบริการ
และการเงินจุลภาค
Structure of Economics , structure of other service sector, tourism, network and telecommunication, entertainment, sport, advertisement, franchise, real estate and construction,
airline, education and healtheas, transport, science and research, trads and services, micro finance
126463

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Health Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่อสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการ
สุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ การ
คลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการ
สุขภาพ
Economic concepts for health services, demand and supply of health services, market
failure of health services and government intervention, health insurance, public health finance,
efficiency and equity of health ’s service system, assessment of healthcare project
126472

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resources Economics
บทนาเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การเคลื่อนย้ายกาลังคน การลงทุนใน
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงาน สวัสดิการและประกันสังคม
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Introduction to human resources ’theory, human capital, migration, investment in
health and education, demand and supply of labor, social welfare, human resource planning and
human resource policy
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เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Economics
การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเกี่ย วกับต้นทุนสินค้า การผลิตสินค้าและการตั้ง ราคา
สินค้า ประสิทธิภาพของตลาดภายใต้โครงสร้างตลาดร่วมกับการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ทฤษฏีราคาโดยใช้เครื่องทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ รวมถึงระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผลต่อพฤติกรรมการแข่งขัน นโยบายของรัฐบาลที่มผี ลต่อการสนับสนุน
หรือจากัดการแข่งขัน
Firms’ decision focusing on cost, production and pricing, market efficiency based on
market structure as well as competition among different sorts of firms, analysis of price theory
conducted by economics tools, level of information integrity resulting in competitive behavior,
government policy leading to support or hinder competition
126483

การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Project Analysis
ความหมายและความสาคัญของโครงการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ ความแตกต่างระหว่างการประเมิน
โครงการของภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกทั้งผลได้และผลเสียของโครงการ
รัฐที่ได้จัดทาขึ้น ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการ ขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ และ
หลังดาเนินโครงการ
Definition and importance of project, criteria used to prioritize and make projectselected decisions, the different criteria applied for project selection between private and public
projects, externality caused by public projects, project evaluation processes, before, on going and
after the operation
126492

การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาด
และการวิเคราะห์ ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การกาหนดราคาและความเคลื่อนไหว
ของราคาผลผลิตการเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผลผลิตเกษตรท้องถิ่นจากชุมชน
Marketing and marketing functions, agricultural market, marketing cost, marketing
margin and analysis, marketing channels and marketing efficiency, price determination and
variation of agricultural product, market strategies for local product
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียง ภาษาจีน
กลางโดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการ
เขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์พืน้ ฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่ง
ใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา สนทนาขั้นพื้นฐานไวยากรณ์พื้นฐานของ
ภาษาจีน
Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking listening reading and writing,
the Chinese phonological system through the CPA (Chinese Phonetic Alphabet) system, writing
Chinese character systematically, learning 300 of daily-life words and expressions, basic
conversation and basic Chinese grammar
143381

ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจา
Introduction to Japanese characters; Hiragana and Katakana, pronunciation in
Japanese, basic Japanese structure for self introducing and conversation in daily
146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและ
การสัมภาษณ์งาน
Business document; writing for business communication; e-mailing, faxing,writing
memorandum and business letter; composing curriculum vitae; giving a job interview
146371

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การ
เจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
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Business document translation, discussion in business contexts, making business calls,
business dealing, test preparations for job applications
241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์
และระบบสมการเชิงเส้น
Limits and continuity of functions, derivative of functions and applications, integral of
functions and applications, matrices and system of linear equations
247241

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐ าน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลาเบื้องต้น
การควบคุมคุณภาพทางสถิติและทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
Definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses, analysis of variance , chi-square test, correlation
and linear regression, index number, introduction to time series, statistical quality control, and
statistical decision theory
126404

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills, inEconomics field, in
private or government workpla
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126405

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ในฐานพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills, inEconomics field as
an apprentice in private or government workplace
126406

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ
และอภิปรายในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์
Studying, literature reviews ,research, analyze, writing report, economics
presentation and discussion
3.1.6

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึงสาขาวิชา
126 หมายถึง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
0
หมายถึง
กลุ่มการศึกษาอิสระ ฝึกงานและสหกิจศึกษา
1
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
2
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์พัฒนา
3
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
4
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์การคลัง
5
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์การเงิน
6
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
7
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
8
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
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9
หมายถึง
หมวดเศรษฐศาสตร์เกษตร
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตร
ลาดั
ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
บ
วิชาการ
ประชาชน
1* น.ส.อริยา เผ่าเครื่อง
356990007xxxx
ผูช้ ่วย
ศ.ม.
ศาสตราจารย์
ศ.บ.
2* นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว
35709005xxxx
อาจารย์
Ph.D.
วท.ม.
ศ.บ.

3*

น.ส.วิทน์มนภัทร
พุทธวโรตม์ผล

365990000xxxx

อาจารย์

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Economics

ร.บ.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ
บริหารรัฐกิจ
Economics

ศ.ม.
ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การคลัง

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Wollongong,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547
2544
2556

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Dr.Babasheb Ambedkar
Marathwada University,
Aurangabad, India
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2539
2551

2543
2540

2540
2524
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

4*

นายพันชิด ปิณฑะดิษ

5*

นางสาววรัญญา
ไชยทารินทร์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
350990063xxxx
150999000xxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
2542
2539
2555
2551

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นาย อัครพงศ์ อั้นทอง

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
M.T.E.E.
ศ.ม.
ว.บ.

สาขาวิชา
Tourism and Environmental
Economics
Tourism and Environmental
Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ารท างานจริ ง
หลักสูตรได้กาหนดสหกิจศึกษาการฝึกงานหรือการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
โดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยทาหน้าที่ในการติดต่อสถานประกอบการ
คณะกรรมการฯเป็ น ผู้ ดู แ ลร่ ว มกั บ ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานที่ รั บ นิ สิ ต นั้ น ๆ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้
ค าแนะนา และติด ตามโดยจานวนชั่ว โมงฝึก งาน 300 ชั่ ว โมง สหกิจศึก ษา 16 สัป ดาห์ มีก ารทา
รายงานและการนาเสนอ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. มีวนิ ัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝกึ
2. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
3. มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิค
วิธีการทางานในสถานที่ฝกึ งาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรูท้ ี่เรียนมาเพื่อนาไปใช้เป็น
ประโยชน์ได้
4. สามารถใช้ความรูเ้ พื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
6. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่
การงานได้
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4.4 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการประเมินผลของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฝึกงานหรือ สหกิจ
ศึกษา จากอาจารย์ผู้นิเทศก์ ณ สถานประกอบการ และรายงานที่นิสิตนาเสนอที่ผ่านการประเมิน
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยวัตถุประสงค์ของรายงานเพื่อนาไปปรับปรุงสถานประกอบการ
หรือประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ได้
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการศึกษาอิสระ เป็นการนาองค์ความรู้ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์มาทาการวิจัยตามความสนใจของนิสิตหรือที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
เพื่อนิสิตจะได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนาเสนอผลที่ได้จากงานวิจัยใน
รูปแบบของรายงานและนาเสนอผลที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นหมูค่ ณะหรือในเชิงเดี่ยวตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ผูส้ อนทั้งนีน้ ักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อตามความสนใจหรือตามความถนัดโดยสามารถนาทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทาโครงการหรือการวิจัยโดยก่อให้เกิดประโยชน์จากการทา
วิจัย ทั้งนีข้ อบเขตการทาวิจัย/โครงงานต้องสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
5.3 ช่วงเวลา
วิชาการศึกษาอิสระ จัดการศึกษาในช่วงภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิชาการศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ เลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้น
ปี พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.5.2 นิสิตต้องนาเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจาสาขาวิชา โดย
จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระได้แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
5.5.3 นิสติ นัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
5.5.4 นาเสนอผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรือวิจัย จะมีการบันทึกในสมุดการ
ให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตาม
ระยะเวลา การนาเสนอ โดยโครงการ/วิจัยต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในเชิง
วิชาการสาหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งนี้จะมีคณะกรรมการประเมินผลงานไม่ต่ากว่า 2 คน
ของคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะทึ่พึงประสงค์
1.ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งการแต่ ง กาย การเข้ า สั ง คม
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในบาง
รายวิชา
1.2 ฝึก การแสดงออกในห้องเรีย น กิริย าท่าทางในการ
นาเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
2.ด้านภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 2.1 ก าหนดให้นิสิตทุ ก คนมีส่ วนร่ วมในการท างานกลุ่ ม
ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง ความมี และการนาเสนอรายงานกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2.2 มอบหมายกิจกรรมในการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อ
ฝึกความรับผิดชอบ
2.3 กฎเกณฑ์การสร้างวินัยต่อตนเอง เช่น การเข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน การเสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน
2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ด้านความมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
3.1 การทางานกลุ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง 3.2 การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
และการทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้
3.3 การศึกษาด้วยตนเอง
4. ด้านความรู้ทางเทคโนโลยี
4.1 การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
เศรษฐศาสตร์
4.2 การมอบหมายงานให้นาเสนองานโดย คลิป วีดีโอ
ภาพนิ่งและนาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
นิสติ ตระหนักในจริยธรรม
2) ปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบ เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่นการ
เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เรียบร้อยถูก
ระเบียบ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอย่างสุจริต
2) ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต เช่น การเข้าเรียน การแต่งกาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2) สามารถติด ตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใ นแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เ ล็งเห็นการเปลี่ย นแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่นสิ ิตได้รับมาอย่างเหมาะสม
2) มีการปฏิบัติเพื่อให้นิสติ เกิดเข้าใจ
3) มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานและโครงการของนิสิต
4) ประเมินจากกิจกรรมของรายวิชาในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตวิเคราะห์ เช่น การจัด
สัมมนาการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจประจาวัน
2) จัดนาเสนอผลงานในชั้นเรียน เช่น การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน การจัดโต้วาที
วิพากษ์วจิ ารย์ในประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลการวิเคราะห์และการดาเนินงานของนิสิต
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน สังเกตการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ตอบคาถาม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีภาวะความเป็ น ผู้น าและผู้ ต าม สามารถปรับ ตั วเข้ ากั บ ผู้อื่ นได้เ หมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดาเนินชิวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จั ด การเรี ย นการสอนโดยมอบหมายงานให้ ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม เน้ น การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนิ สิ ต ด้ ว ยกั น นิ สิ ต นิ สิ ต กั บ อาจารย์ ผู้ ส อน นิ สิ ต กั บ
บุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีมและ
การแสดงออกของภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม
2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่มอบหมาย ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่มด้วยการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมในการร่วมงาน
หรือกิจกรรม
3) ผลการประเมินสถานที่ฝกึ งาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่ อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การใช้คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

54
2) การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ ยวข้อง
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นิ สิ ต สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
2) นิสติ สามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
3) นิสติ สามารถนาเสนอและแปรผลที่ได้รับอย่างถูกต้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสุนทรียภาพ
1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกในรายวิชา
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1) สังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียภาพ
2) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) การบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3) สอดแทรกเนือ้ หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2.7.3 วิธีการวัดและประเมิณผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1) ประเมินพฤติกรรมจากกการเข้าร่วมกิจกรรม
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองจิตอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ อล
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

  






   
 

 


 





























  
  
  


 
 








(2) (3)

(1)










 


 
 



 








6. 7. ทักษะการ
สุน
ส่งเสริม
ทรี สุขภาพและ
ยภ
พัฒนา
าพ บุคลิกภาพ















(1)

(2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

6. 7. ทักษะการ
สุน
ส่งเสริม
ทรี สุขภาพและ
ยภ
พัฒนา
าพ บุคลิกภาพ

(2) (3)

(1)






(1)

(2)

วิชาแกน
100004 กฎหมายธุรกิจ


 
 



122140 ธุรกิจเบือ้ งต้น
124151 การบัญชีการเงิน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ1  
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ2  
241111 คณิตศาสตร์ 1

247241 สถิตธิ ุรกิจ
 
วิชาเอก(เอกบังคับ)
126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 
126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 
126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
126311 เศรษฐมิติ
126312 เศรษฐกิจไทย
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
126340 การคลังสาธารณะ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
126410 ระเบียบวิธีวิจัย
126411 สัมมนา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. 7. ทักษะการ
สุน
ส่งเสริม
ทรี สุขภาพและ
ยภ
พัฒนา
าพ บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

(2) (3)

(1)


























































   
   

 

  
   

  

  

  





  
 




























 
       
      
  
          
















         









      

  

(1)

(2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

(2) (3)












 




















6. 7. ทักษะการ
สุน
ส่งเสริม
ทรี สุขภาพและ
ยภ
พัฒนา
าพ บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)













วิชาเอก(วิชาเอกเลือก)
126421 เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
126444 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
126481 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
126483 การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ
126492 การตลาดเกษตร
วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา
126404 การฝึกงาน
126405 สหกิจศึกษา
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)
126406 การค้นคว้าอิสระ
วิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดให้นิสิตจากคณะ/
สาขา/หลักสูตรอื่น
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

      

  



      

 





(2) (3)








6. 7. ทักษะการ
สุน
ส่งเสริม
ทรี สุขภาพและ
ยภ
พัฒนา
าพ บุคลิกภาพ

(1)



(1)

(2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 จัดให้มีการวัดผลในรายวิชาสัมมนา มีการทวนองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
โดยสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย จากนั้นมีการนาเสนอเป็นรายบุคคล
2.1.2 มีการเชิญบุคลากรภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมให้ความรูแ้ ละร่วมประเมิน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 จัดทาฐานข้อมูลของนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์
2.2.2 ทาการสุ่มเลือกบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเพื่อทาการประเมิน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสติ จะต้องยื่นใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1
เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศ และโครงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหรือคณะจัดขึน้ เพื่อให้มคี วามรู้และความเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา
และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมี อ าจารย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ดู แ ลและให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานบริหาร และระบบการจัดการเรียนการสอน
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติก ารพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่คณะจัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยให้ ค ณาจารย์ นิ สิ ต
และผูเ้ กี่ยวข้องมีสว่ นร่วม
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัด การ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

62
2.2.4 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาที่สูงขึ้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของหลักสูตร

63
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ กากับการดาเนินงานเปิดและ
ปิดหลักสูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผน
หลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งกากับ ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรี ย นรู้ ติ ด ตามผลการเรี ย นของนิ สิ ต หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ รายบุคคลและระดับชั้นปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและทัศนคติใน
การเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึ กษา เพื่อนาข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.3 การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี ย วข้ อ งจากการวิ จั ย อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ เพื่อนามา
ใช้ใ นการวางแผนการรับ นิสิตให้ส อดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับ ปรุง
หลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิ ิตทราบ
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3.2 การอุทรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสติ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต ใน
ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกาหนดนโยบายและมีระบบดาเนินการสรรหา
และคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการ
คัดเลือกจะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึน้ ไปและ/หรือ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์
ที่สาขาวิชาเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นๆได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาร่วมหารือกับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็น ในรายวิชาที่หลักสูตร
ต้องการและขาดแคลน โดยต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี
และ 4 ปีตามลาดับ
5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการ
เรียนการสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
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5.1.4 ประเมิ น ความคิ ด เห็ น จากแบบประเมิ น เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รจากการสุ่ ม สถาน
ประกอบการที่รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลั ยเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการทากิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสติ ส่วนใหญ่มคี ะแนนไม่เป็นไป
ตามเกรฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิ สิตได้
ความรูค้ รบถ้วนเนื้อหา
5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติ ส่วนใหญ่งานที่ได้รับ
ให้ทามีคุณภาพไม่ดี ผูส้ อนมีหน้าที่ปรับชีแ้ นะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสติ ทางานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไข
หรือมอบหมายงานใหม่
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
การดาเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน
สาหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย์ บ รรณสารสนเทศและสื่ อ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้

66
1. หนังสือภาษาไทย 89,849 เล่ม
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ 29,177 เล่ม
3. วารสารภาษาไทย 104 รายชื่อ
4. วารสารภาษาต่างประเทศ 25 รายชื่อ
5. ฐานข้อมูลออนไลน์ 22 ฐาน
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง
7. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายความเร็วสูง และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ ณ ห้อง self –access และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
8. บริการ Wireless Access Point จานวน 1,274 จุด ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร
เรียนและหอพักพรอมระบบอินเติร์เนตความเร็วสูงแบบใบแก้ว
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกั บ ศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติ ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัด ซื้อหนังสือนั้ นอาจารย์ ผู้ส อนแต่ล ะรายวิ ช าจะมี ส่วนร่ว มในการเสนอแนะรายชื่อ หนั ง สื อ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนีอ้ าจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วน
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซื้อ จัดหา
หนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุป กรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ ของอาจารย์ แล้วยั ง ต้ อ ง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่อื ของอาจารย์ด้วย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการทากิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
1.2.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี
และ 4 ปีตามลาดับ
2.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการ
เรียนการสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
2.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
2.4 ประเมิ น ความคิ ด เห็ น จากแบบประเมิ น เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รจากการสุ่ ม สถาน
ประกอบการที่รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ป ระจ าวิ ช าทบทวน ประเมิน ประสิท ธิ ผลของการเรี ย นการสอนในวิ ช าที่
รับผิดชอบ และปรับปรุงทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่มีผลต่อ
เนื้อหาในรายวิชาที่ทาการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจาวิชาจัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชาเสนอต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
จากนายจ้างหรือสถานประกอบการ รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4.3 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลัก สูตร
เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
ของ สกอ.
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
30
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21
21
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9
9
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
91
91
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กิต

2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ
การฝึกงานและสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

27

24

46
12
6

46
15
6

6

6

127

127
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103
001111
001112

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาส
Ballroom Dance

สาระที่ปรับปรุง

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(3-0-6)

3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
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004156
004157
004158
004159

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003102
003201
004101
004201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
Communication in Digital Society

3(3-2-5)
3(3-2-5)
รายวิชาใหม่
3(3-2-5)

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and
Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
122140

100004

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต

ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6) 122140
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ
องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆเพื่อเป็น
การปู พื้ น ฐานและให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ
Meaning and importance of business, formal of
business organization and all business activities to
serve as a foundation for way to administer
business, and create an understanding of various
facets in business
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 100004
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรูป แบบการจัดตั้งธุ รกิจ ความสั ม พันธ์
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หลั ก ทั่ ว ไปในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมาย
สาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
An introduction to the legal environment of
business,the course poovides an understanding of
the nature of public law and the regulation of
business and of the basic principles which control
business practice;topics include impotant
laws,intellectual law,labor law,and taxation

สาระที่ปรับปรุง

ลดลง 3 หน่วย
กิต
3(3-0-6)
คงเดิม

ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ
องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆเพื่อเป็น
การปู พื้ น ฐานและให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ
Meaning and importance of business, formal of
business organization and all business activities to
serve as a foundation for way to administer
business, and create an understanding of various
facets in business
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรูป แบบการจัดตั้งธุ รกิจ ความสั ม พันธ์
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หลั ก ทั่ ว ไปในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมาย
สาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
Relationship between law and business, law related
to business establishment, responsibilities for third
party, general principles of civil and commercial,
specific contract and business contracts, and related
importance laws, intellectual property law,
electronic commercial law, labour law, and taxation
law

คงเดิม
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124101

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ
องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเป็น
การปู พื้ น ฐานและให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ
Meaning and importance of business, formal of
business organization and all business activities to
serve as a foundation for way to administer
business, and create an understanding of various
facets in business

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

124151

241111

247241

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics1
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุ พัน ธ์แ ละการประยุก ต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ
เชิงเส้น
Limits and continuity of functions, derivative of
functions and applications, integral of functions and
applications, matrices and system of linear
equations
สถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

122220

24721

การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์
ของข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี แม่ บ ทการบั ญ ชี แ ละข้ อ
สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลั ก การบั ญ ชี คู่ ใ นสมุ ด รายวั น ทั่ ว ไปและสมุ ด
รายวั น เฉพาะ การผ่ า นรายการไปยั ง บั ญ ชี แ ยก
ประเภท การปรับ ปรุง และปิ ด บั ญ ชี กิจการซื้อขาย
สินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting information,
accounting framework and accounting assumptions
principles and process of recording transactions in
double entry system in general journal and special
journals, posting transaction to journal
ledgers,adjusting and closing, reversing, preparation
of trial balance, working papers, accounting and
financial statements for service businesses,
merchandising businesses, industrial businesses,
vouching system
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics1
ลิมิ ต และความต่อเนื่อง อนุ พัน ธ์แ ละการประยุก ต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ
เชิงเส้น
Limits and continuity of functions, derivative of
functions and applications, integral of functions and
applications, matrices and system of linear
equations
สถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

สาระที่ปรับปรุง
ปรับออก

รายวิชาใหม่
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คงเดิม
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146271

146371

142111

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น
การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคกาลัง
สอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลข
ดัชนี อนุกรมเวลาเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพทาง
สถิตแิ ละทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
Definition and advantages of statistics in business,
fundamental of data analysis, probability, estimation
and testing hypotheses, analysis of variance , chisquare test, correlation and linear regression, index
number, introduction to time series, statistical
quality control, and statistical decision theory
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 146271
English for Business Communication I
เอกสารทางธุ ร กิ จ การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารทาง
ธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร
การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การ
เขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business
communication;
e-mailing,
faxing,writing
memorandum and business letter; composing
curriculum vitae; giving a job interview
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 146371
Eglish for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้ หาเชิง
ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาทา
การตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
เพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation, discussion in
business contexts, making business calls, business
dealing, test preparations for job applications
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5) 142111
Chinese for communication I
ทั ก ษะพื้นฐาน 4 ทั ก ษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน
อ่ า น ออกเสี ย งระบบเสี ย ง ภาษาจี น กลางโดยใช้
ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet
(CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง
ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์
พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา สนทนาขั้นพื้นฐาน
ไวยากรณ์พ้นื ฐานของภาษาจีน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น
การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคกาลัง
สอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลข
ดัชนี อนุกรมเวลาเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพทาง
สถิตแิ ละทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
Definition and advantages of statistics in business,
fundamental of data analysis, probability, estimation
and testing hypotheses, analysis of variance , chisquare test, correlation and linear regression, index
number, introduction to time series, statistical
quality control, and statistical decision theory
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุ ร กิ จ การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารทาง
ธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร
การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การ
เขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business
communication;
e-mailing,
faxing,writing
memorandum and business letter; composing
curriculum vitae; giving a job interview
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(2-2-5)
Eglish for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิง
ธุ รกิจ การติด ต่อธุ รกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท า
การตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
เพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation, discussion in
business contexts, making business calls, business
dealing, test preparations for job applications
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for communication I
ทั ก ษะพื้ น ฐาน 4 ทั ก ษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน
อ่ า น ออกเสี ย งระบบเสี ย ง ภาษาจี น กลางโดยใช้
ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet
(CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง
ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์
พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันประมาณ 300 คา สนทนาขั้นพื้นฐาน
ไวยากรณ์พ้นื ฐานของภาษาจีน
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
Four basic skills of Mandarin Chinese including
speaking listening reading and writing, the Chinese
phonological system through the CPA (Chinese
Phonetic Alphabet) system, writing Chinese
character systematically, learning 300 of daily-life
words and expressions, basic conversation and basic
Chinese grammar
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for communication II
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันประมาณ 400 คา การออก
เสียงในระดับคาหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค
ไวยากรณ์ จี น พื้ น ฐานระดั บ ประโยค โครงสร้ า ง
ประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยค
ภาคแสดงเป็ น กริ ย าวลี ประโยคภาคแสดงเป็ น
คุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้าง
ประโยคคาถามแบบต่าง ๆ การใช้คาบอกตาแหน่ง
การบอกเวลา วั น เดื อ นปี การใช้ ก ริ ย าช่ ว ยต่ า ง ๆ
หน่ ว ยค าไวยากรณ์ ที่ แ สดงความสมบรู ณ์ ข องการ
กระทา การเขียนอักษรจีน
400 daily-life words and expressions, pronunciation
in level of multi-syllable words, phrases and
sentences, basic grammar of sentence structures.
the sentences with verb complement, the sentences
with adjective complement, the sentence with noun
complement, the structure of interrogative
sentences, the use of prepositions, telling the time
and date, use of auxiliary verbs, the functional
words, writing of Chinese characters
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5) 143381
Japanese Skills I
อั ก ษรฮิ ร างานะและคาตาคานะ ฝึ ก การออกเสี ย ง
ภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสร้าง สร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น
พื้นฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายใน
ชีวติ ประจาวัน
Introduction of Japanese characters: Hiragana and
Katakana , practice in how to pronounce sounds in
the Japanese language correctly; and basic Japnese
structure to be able to introduce oneself and have a
conversation in daily life
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Four basic skills of Mandarin Chinese including
speaking listening reading and writing, the Chinese
phonological system through the CPA (Chinese
Phonetic Alphabet) system, writing Chinese
character systematically, learning 300 of daily-life
words and expressions, basic conversation and basic
Chinese grammar

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อั ก ษรฮิ ร างานะและคาตาคานะ ฝึ ก การออกเสี ย ง
ภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสร้าง สร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น
พื้นฐานสาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายใน
ชีวติ ประจาวัน
Introduction of Japanese characters: Hiragana and
Katakana , practice in how to pronounce sounds in
the Japanese language correctly; and basic Japnese
structure to be able to introduce oneself and have a
conversation in daily life

คงเดิม

ปิดรายวิชา
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โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น พื้นฐานในระดับที่
สูงขึ้น ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟังและพูด
Basic Japanese structure at a higher level and
practice in 4 skills of Japanese lanquage
emphasizing on listening and specking skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก
58 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก
61 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มขึน้ 3 หน่วย
กิต
คงเดิม
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6) 126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
Microeconomics I
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต การกาหนด
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต ต้นทุนและ
ราคาด้วยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและ
ผลกระทบภายนอก การกาหนดราคาด้วยอุปสงค์และ
รายรับ การกาหนดกาไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ
อุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและรายรับ การกาหนด
Consumer behavior theory, production theory, supply
กาไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ
and demand pricing, elasticity , cost and revenue,
Consumer behavior theory, production theory,
maximun profitable in various market
externality cost, supply and demand pricing,
elasticity, cost and revenue, maximum profitable in
various market
126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6) 126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(2-2-5) ปรับชั่วโมงการ
Macroeconomics I
Macroeconomics I
บรรยาย ปฎิบัติ
หลักเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบบัญชี และการศึกษา
ส่ ว นรวมของการบริ โ ภค การออมและการลงทุ น
รายได้ป ระชาชาติ แ ล ะก ารป ระม วล ผล ข้ อ มู ล
ค้นคว้าด้วย
บทบาทของรัฐบาล ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อ
ส่ ว นประกอบของรายได้ ป ระชาชาติ แ ละดุ ล ยภาพ ตนเอง และปรับ
ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฎจักร
ภาครัฐบาลและนโยบายการคลัง ระบบการเงินและ คาอธิบายรายวิชา
ธุ ร กิ จ ปั ญ หาการว่ า งงาน ตลอดจนนโยบายในการ
นโยบายการเงิน ภาคต่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
การว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics principles consisting of national income,
Introduction to macroeconomics, system of national
desired expenditure ,consumption, savings,
accounts and data processing, component of national
investment, role of government, impact of foreign
income and equilibrium, public sector and fiscal
sector in the economy, problems of inflation and
policy, financial system and monetary policy, rest of
deflation, business cycle, unemployment problem and
the world, inflation, deflation and unemployment,
policies to maintain stability
economic development
126113
คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5) 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
ปรับคาอธิบาย
Mathematical Economics
Mathematical Economics
รายวิชา
การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์
การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิต ศาสตร์ในการวิเคราะห์
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้งในเชิง
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้งในเชิง
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สถิตและเชิงพลวัตรความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
การหาค่าความยืดหยุ่น และดุลยภาพ
Mathematical Theory applied to analyze the theories
of microeconomics and macroeconomicsboth static
and dynamic, the relationship variable, to calculate
elasticity and equilibrium
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6) 126211
Microeconomics II
จุด หมายของตลาดในการจัด สรรทรัพยากรในตลาด
แข่ง ขันสมบู รณ์ ตลาดผูก ขาด ตลาดผู้ข ายและผู้ ซื้ อ
น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่
ไม่ใช้กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันในสังคม
Target markets allocate at perfect competition market
, monopoly market, monopolistic competition market
and oligopoly market, non-market allocation of
natural resources and environment, income
distribution, and social in equality
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6) 126212
Macroeconomics II
การคานวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต รายได้ และ
รายจ่าย ส่วนประกอบของอุป สงค์ม วลรวม อุป ทาน
มวลรวม ดุ ล ยภาพของระบบเศรษฐกิจ ด้า นผลผลิต
เงิ น ตราและการจ้ า งงาน เปรี ย บเที ย บแนวทางการ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์
แบบคลาสสิ ก ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ การรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
National Income Approach: product, income and
expenditure, aggregate demand and supply
structure, economic equilibrium of product, monetary
and employment, economic analysis comparative
Keynesian and Classical economics, economic
growth, and economic stability

การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6) 126220
Economics Development
ความเป็ น มาของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา สภาพแวดล้อม
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สถิตแิ ละเชิงพลวัตร ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ค่า
ความยืดหยุ่นและดุลยภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Mathematical theory applied to analyze the theories
of microeconomics and macroeconomics both static
and dynamic, the relationship variable, elasticity and
equilibrium, using related software application
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
คงเดิม
Microeconomics II
จุด หมายของตลาดในการจัด สรรทรัพยากรในตลาด
แข่ง ขัน สมบู รณ์ ตลาดผูก ขาด ตลาดผู้ข ายและผู้ ซื้ อ
น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่
ไม่ใช้กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันในสังคม
Target markets allocate at perfect competition
market, monopoly market, monopolistic competition
market and oligopoly market, non-market allocation
of natural resources and environment, income
distribution and social equality
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6) ปรับคาอธิบาย
Macroeconomics II
รายวิชา
การวิ เ คราะห์ ต ามแบบจ าลองอุ ป สงค์ ม วลรวมและ
อุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาด
การเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิต และ
ตลาดแรงงาน เปรี ย บเที ย บแนวทางการวิ เ คราะห์
เศรษฐศาสตร์ แ บบเคนส์ แ ละเศรษฐศาสตร์ แ บบ
คลาสสิค ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิค และ
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโซโลว์
Analysis of aggregate demand and aggregate supply
model, used of stabilization policy in an
macroeconomics, analysis of equilibrium in money
market product market and foreign exchange market,
variation of equilibrium in product market and labor
market, analysis comparative keynesian and classical
economics, consumption theory, investment theory,
neoclassical growth model, solow growth modell
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6) ปรับคาอธิบาย
Economic Development
รายวิชา
ความเป็ น มาของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา สภาพแวดล้อม
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ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในอดีตและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
History of economic development, the developing
countries economy, socio-economic and cultural
environment for economic development, economics
growth theory, economics planning and development.
National Economic and Social Development plan
No.1 - 1 0 , economic development result in the past
and future economic development

126250

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6) 126250
Economics of Money and Banking
เงิ น และบทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี
การเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน สินเชื่อ
อัตราดอกเบีย้ ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินรูปแบบอื่นๆ และบทบาทของนโยบายการเงิน
Money and its role in economic system, monetary
theory, evolution of money and financial system,
credit, interest rate, central bank, commercial bank
and other financial institutions androle of monetary
policy

126311

เศรษฐมิติ
3(2-2-5) 126311
Econometrics
วิธีก ารทางเศรษฐมิ ติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมู ล ทาง
เศรษฐศาสตร์ เทคนิ ค การประมาณค่ า และการ
ประยุก ต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลัก การกาลังสอง
น้ อ ยที่ สุ ด ปั ญ หา วิ ธี ก ารตรวจสอบ และแก้ ไ ข
แบบจาลองไม่ อยู่ภ ายใต้ส มมติฐานเบื้องต้น เทคนิค
เบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่สาคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ
การวิ เ คราะห์ ก รณี ที่ ตั ว แปรตามเป็ น ตั ว แปรหุ่ น
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
Econometric methods analyze economic data,
emphasizing the techniques of estimation application
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ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุน
มนุษย์และเทคโนโลยีที่มรผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
History of economic development, the developing
countries economy, socio-economic and cultural
environment for economic development, economics
growth theory, economics planning and development,
national economic and social development plan,
economic development result in the past and future
economic development, the role of human capital and
technology on economic development
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6) ปรับคาอธิบาย
Economics of Money and Banking
รายวิชา
เงิ น และบทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี
การเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน สินเชื่อ
อัตราดอกเบีย้ ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงิ นชุมชน การ
บริห ารการเงิน ส่วนบุ ค คล และบทบาทของนโยบาย
การเงิน การกระจายเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับ อย่ า ง
ทั่วถึง
Money and its role in economic system, monetary
theory, evolution of money and financial system,
credit, interest rate, central bank, commercial bank,
other financial , micro finance ’s institutions, personal
finance, androle of monetary policy, money ’s
distribution for people
เศรษฐมิติ
3(2-2-5)
คงเดิม
Econometrics
วิธีก ารทางเศรษฐมิ ติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมู ล ทาง
เศรษฐศาสตร์ เทคนิ ค การประมาณค่ า และการ
ประยุก ต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลัก การกาลังสอง
น้ อ ยที่ สุ ด ปั ญ หา วิ ธี ก ารตรวจสอบ และแก้ ไ ข
แบบจาลองไม่ อยู่ภ ายใต้ส มมติฐานเบื้องต้น เทคนิค
เบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่สาคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ
การวิ เ คราะห์ ก รณี ที่ ตั ว แปรตามเป็ น ตั ว แปรหุ่ น
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
Econometric methods analyze in economic data,
emphasizing the techniques of estimation application
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to regression with least squares method, test and
solve the problem if the model is not subject to
assumptions, basic econometric techniques dummy
variable, time series analysis, simultaneous equation,
analysis in dummy dependent variable ,use of
econometric software
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Thai Economy
โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น กั บ ระบบการเมื อ งและสั ง คม ระบบการ
ปกครองกั บ การจั ด สรรทรั พ ยากร การเปิ ด รั บ
วัฒนธรรมตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การทา
สนธิสัญญาทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและ
นั ก การเมื อ ง โลกาภิ วั ต น์ แ ละวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และ
เศรษฐกิจพอเพียงบนวิถีของเศรษฐกิจทุนนิยม
Thai economy structure from previous until present,
into two dimensions both Thai society and politic
regimes, the administration system and resources
allocation, exposure to globalization of early
Rattanakosin period, to make commercial treaties, the
developing of merchants and politicians, globalization
and economic crisis, the sufficiency economy in the
way of capitalism
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
บทน าทางการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย และการศึ ก ษา
เอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
การวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การ
ถดถอย การจัดทาบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน
การวิจัย
Introduction to research, research problem and
literature review, hypothesis, random sampling,
research tools, descriptive research analysis,
regression analysis, bibliography and research report
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีและนโยบายการ
กีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
นโยบายการลงทุ น ระหว่ า งประเทศดุ ล การค้ า และ
ดุ ล ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ดุ ล ก า ร ค้ า แ ล ะ
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to regression with least squares method, test and
solve the problem if the model is not subject to
assumptions, basic econometric techniques, dummy
variable, time series analysis, simultaneous equation,
analysis in dummy dependent variable ,using
econometric software application
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
ปรับคาอธิบาย
Thai Economy
รายวิชา
โครงสร้า งเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระบบการเมืองและสังคม ระบบการปกครอง
กั บ การจั ด สรรทรั พ ยากร การเปิ ด รั บ วั ฒ นธรรม
ตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การทาสนธิสัญญา
ท า ง ก า ร ค้ า พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม ก า ร ค้ า แ ล ะ
นักการเมือง โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พอเพี ย งบนวิ ถี ข องเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มและนโยบาย
เศรษฐกิจปัจจุบัน
The study of Thai economic ’s structural history,
political system and society, administration system
and resources allocation, exposure to globalization of
early Rattanakosin period, commercial treaties,
development of merchants and politicians,
globalization and economic crisises, sufficiency
economy in the way of capitalism and current
economic policies
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
Research Methodology

126330

บทน าทางการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย และการศึ ก ษา
เอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
การวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การ
ถดถอย การจัดทาบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน
การวิจัย
Introduction to research, research problem and
literature review, hypothesis, random sampling,
research tools, descriptive research analysis,
regression analysis, bibliography and research report
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการ
กีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
นโยบายการลงทุ น ระหว่ า งประเทศ ดุ ล การค้ า และ
ดุ ล ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ดุ ล ก า ร ค้ า แ ล ะ

ปรับชั่วโมงการ
บรรยาย ปฎิบัติ
และการศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
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ดุลการชาระเงินโครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่
สาคัญของไทยปัญหาดุลการชาระเงินของไทย
International trade theories, theories and policies of
trade protection and its effects on economics system,
theories and policies of international investment,
balance of trade and balance of payments, solutions
concerning balance of trade and balance of
payments, structure of Thailand essential imports and
exports, problems of balance of payments
การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
บทนาเกี่ยวกับ การคลั ง รัฐ บาล งบประมาณแผ่ น ดิ น
รายรับรายจ่ายรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ และ
นโยบายการคลัง
Introduction to public finance, government budget,
government revenue and expenditure, taxation,
public debt and fiscal policy

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
การจัด สรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
รู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ร ะบบกลไกตลาด การจั ด การสิ น ค้ า
สาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบภายนอก ต้นทุน
เอกชน ต้นทุ น สั ง คม การประเมิ น มู ล ค่า สิ่ง แวดล้ อ ม
การวิ เ คราะห์ น โยบายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการควบคุม และสร้าง
แรงจูงใจ
Model of natural resources and environment by nonmarket mechanism, public goods, common natural
resources, externality, private and social cost, and the
environment assessment, an analysis natural
resources and environment policy, direction, control
and incentives policy

126340

126360

สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ดุลการชาระเงิน โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้า ออกที่
สาคัญของไทย ปัญหาดุลการชาระเงินของไทย
International trade theories, theories and policies of
trade protection and its effects on economics system,
theories and policies of international investment,
balance of trade and balance of payments, solutions
concerning balance of trade and balance of
payments, structure of Thailand essential imports and
exports, problems of balance of payments
การคลังสาธารณะ
3(2-2-5) ปรับชัว่ โมงการ
Public Finance
บรรยาย ปฎิบัติ
บทน าเกี่ ย วกั บ การคลั ง รั ฐ บาล สาระส าคั ญ ของ และการศึกษา
งบประมาณแผ่ น ดิ น และกรณี ศึ ก ษา ประมาณการ
ค้นคว้าด้วย
รายรั บ จากรายได้ แ ละเงิ น กู้ ภาษี อ ากร โครงสร้ า ง
ตนเอง
ง บ ป ระม าณรายจ่ า ย ยุ ท ธ ศาส ตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณจัดสรรแก่องค์กรการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ละรั ฐ วิ ส าหกิ จ หนี้ ส าธารณะ
ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ ฐานะคงคลั ง ของ
รัฐบาลและนโยบายการคลัง
Introduction to public finance, highlights of the
government budget and case studies, estimated
receipts from revenue and borrowing, taxation, budjet
structure, strategy of the budget allocation, budget
allocation for the local administration organization and
state enterprise, public debt, foreign aid, financial
outlook and fiscal policy
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
คงเดิม
และสิ่งแวดล้อม
การจัด สรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
รู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ร ะบบกลไกตลาด การจั ด การสิ น ค้ า
สาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบภายนอก ต้นทุน
เอกชน ต้น ทุ น สั ง คม การประเมิ น มู ล ค่า สิ่ง แวดล้ อ ม
การวิ เ คราะห์ น โยบายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการควบคุม และสร้าง
แรงจูงใจ ข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Allocation of natural resources and environment by
non-market mechanism, public goods, common
natural resources, externality, private, social cost,
environment assessment, analysis of natural
resources and environment policy, direction, control
and incentives policy,local law about natural
resources
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126380

126390

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5) 126380
Managerial Economics
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการตั ด สิน ใจทางธุ ร กิ จ
ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์
อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านกาไร การ
ก าหนดราคา งบประมาณเงินทุน และการระดมทุน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
Concept in business consideration under risk and
uncertainty, analyzing demand, production and cost,
profit planning, price determination, financial budget
and business capital mobilization, and effect from
government policy
เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6) 126390
Agricultural Economics
บทน าเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ เ กษตร อุ ป สงค์ แ ละ
อุ ป ทานสิ น ค้ า เกษตร การผลิ ต ทางการเกษตร
เทคโนโลยี ราคาสิน ค้า การเกษตร การตลาดสิน ค้ า
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร
และนโยบายการเกษตร
Introduction to agricultural economics, demand and
supply of agricultural goods, agricultural production
and technology, agriculture price, agricultural
marketing, agricultural business, agricultural institute
and agricultural policy

สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
คงเดิม
Managerial Economics
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการตั ด สิน ใจทางธุ ร กิ จ
ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์
อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านกาไร การ
กาหนดราคา งบประมาณเงินทุนและการระดมทุนเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ธุ ร กิ จ จาก ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
Concept in business consideration under risk and
uncertainty, analyzing demand of production and
cost, profit planning, price determination, financial
budget and business capital mobilization, effect from
government policy
เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(2-2-5) ปรับชัว่ โมงการ
Agricultural Economics
บรรยาย ปฎิบัติ
บทน าเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ เ กษตร อุ ป สงค์ แ ละ และการศึกษา
อุ ป ทานสิ น ค้ า เกษตร การผลิ ต ทางการเกษตรและ
ค้นคว้าด้วย
เทคโนโลยี ราคาสิน ค้า การเกษตร การตลาดสิน ค้ า
ตนเอง
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร
และนโยบายการเกษตร
Introduction to agricultural economics, demand and
supply of agricultural goods, agricultural production
and technology, agriculture price, agricultural
marketing, agricultural business, agricultural institute
and agricultural policy

126411

สัมมนา
1(0-3-2) 126411
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงานการน าเสนอการอภิ ป รายและการตอบข้ อ
รายงานการน าเสนอการอภิ ป รายและการตอบข้ อ
ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์
ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์
Searching, collecting data, analysis and presentation
Searching, collecting data, analysis and presentation
on current interesting topics in economics
on current interesting topics in economics
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
126421

เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
3(3-0-6)
Institutional and Political Economics
แนวคิ ด ทางทฤษฎี ข องเศรษฐศาสตร์ ส ถาบั น การ
วิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสั งคม ปั จจัยที่ก าหนดการเกิด และดับ
ของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สถาบั น การปฏิ รูป นโยบายเศรษฐกิ จของรั ฐ โดยใช้

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

เพิ่มขึ้น
3 หน่วยกิต

รายวิชาใหม่
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126431

126443

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6) 126431
International Monetary Economics
บทนาเกี่ยวกับระบบการเงิน ระหว่างประเทศ โลกาภิ
วัตน์ ทฤษฎีดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ทฤษฎี อั ต ราแลกเปลี่ ย น กระบวนการปรั บ ตั ว และ
กลไกของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
การประเมินนโยบายเกี่ยวกับการเงินในระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิด และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
Introduction to international monetary system,
globalization, balance of payment theory, foreign
exchange market, foreign exchange theory,
adjustment process and operation of exchange
rates, international capital mobility, roles of various
international financial institutions evaluation of
policies concerning monetary in open economy and
financial crisis
การคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance
บทบาทความรับ ผิด ชอบและระบบการวางแผนการ
คลั ง ในการปกครองท้ อ งถิ่ น โครงสร้ า งการคลั ง
รายจ่ายและรายรับ บริบทและลักษณะสาคัญทางการ
คลัง การทาให้บรรลุเป้าหมาย วงจรงบประมาณ ระบบ
การตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของ
ท้องถิ่น

สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ โครงสร้างตลาด
และประพฤติ ก รรมทางการเมื อ ง การแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ท างการเมืองผ่า นตลาดการเมื อง การ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอานาจรัฐ
อิ ท ธิ พ ลและผลกระทบของการรวมกลุ่ ม ของกลุ่ ม
ผลประโยชน์ และองค์ ก รต่ า งๆ ในการผลั ก ดั น และ
กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ
Ideas and theories of institutional and political
economics, institutions’ influence on economic and
social outcomes, factors behind institutional
establishment and showdown, institutional cost and
income, analysis of institutional evaluations and
reforms by economic theories, phenomena, behaviors
and market-structure of politic, political rent,
influences of political groups on social and economic
policies
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
คงเดิม
International Monetary Economics
บทนาเกี่ยวกับระบบการเงิน ระหว่างประเทศ โลกาภิ
วัตน์ ทฤษฎีดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ทฤษฎี อั ต ราแลกเปลี่ ย น กระบวนการปรั บ ตั ว และ
กลไกของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
การประเมินนโยบายเกี่ยวกับการเงินในระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิด และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
Introduction to international monetary system,
globalization, balance of payment theory, foreign
exchange market, foreign exchange theory,
adjustment process and operation of exchange
rates, international capital mobility, roles of various
international financial institutions evaluation of
policies concerning monetary in open economy and
financial crisis
ปิดรายวิชา

100
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
Local finance role of administrations, the fiscal
structure, revenue and expenditure, target and
concept of fiscal policy, budgeting procedure, the
fiscal audit system and technique analysis local
finance

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

126444

126451

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5) 126451
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลั กทรัพย์ องค์ป ระกอบของการลงทุน
ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
กลุ่มการลงทุน
Types of securities, component of investment, capital
market theory, and portfolio investment theory,
analyzing securities price, return, risk and portfolio

126461

เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Economics ofTourism
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์
ปัญหาท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว สถานการณ์
มูลค่าการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในด้าน
จุ ล ภาคและมหภาค การวางนโยบายการพั ฒ นา
นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ
Economics tools for analyzing tourism problem and
policy, states of recent economics and tourism value
in micro and macro perspectives, set the objectives
for developing tourism policy

การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance and Budget
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคลังท้องถิ่น บทบาทความ
รั บ ผิ ด ชอบและระบบการวางแผนการคลั ง ในการ
ปกครองระดับท้องถิ่นและชุมชน โครงสร้างการคลั ง
รายจ่ายและรายรับ บริบทและลักษณะสาคัญทางการ
คลัง ระบบการตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์
การคลังของท้องถิ่น การกระจายงบประมาณสู่ระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น
Concepts of local finance system,local finance role of
administrations,fiscal structure, revenue and
expenditure, target and concept of fiscal policy, fiscal
audit system and technique analysis in local
finance,budget distribution for local community
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลั กทรัพย์ องค์ป ระกอบของการลงทุน
ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
กลุ่ ม การลงทุ น โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ
วิเคราะห์
Types of securities, component of investment, capital
market theory, portfolio investment theory, analyzing
securities price, return, risk and portfolio, analyzing
by using related software application

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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126462

126463

126471

เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Labor and Human Resources Economics
บทนาเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การ
เคลื่ อ นย้ า ยก าลั ง คน การลงทุ น ในทรั พ ยากรด้ า น
สาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงาน
สวัส ดิก ารและประกัน สั ง คม การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Introduction to human resources economics, human
capital, migration, investment in health and
education, demand and supply of labor, social
welfare, human resource planning and human
resource policy

สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
Economics of Service Sectors
โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคบริการอื่นๆ การ
ท่องเที่ยว เครือข่ายและโทรคมนาคม บันเทิง การกีฬา
การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และการ
ก่ อ สร้ า งสายการบิน การศึ ก ษาและสุ ข ภาพอนามั ย
การขนส่ง วิทยาศาสตร์และการวิจัย การค้าและภาค
บริการ และการเงินจุลภาค
Structure of Economics , structure of other service
sector, tourism, network and tele-communication,
entertainment, sport, advertisement, franchise, real
estate and construction, airline, education and
healtheas, transport, science and research, trads and
services, micro finance
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
Health Economics
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ต่ อ สุ ข ภาพและบริ ก าร
สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความ
ล้ม เหลวของตลาดบริการสุ ขภาพและการแทรกแซง
ของรั ฐ การประกั น สุ ข ภาพ การคลั ง สาธารณสุ ข
ประสิ ท ธิ ภ าพและความเสมอภาคในระบบบริ ก าร
สุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ
Economic concepts for health services, demand and
supply of health services, market failure of health
services and government intervention, health
insurance, public health finance, efficiency and equity
of health ’s service system, assessment of healthcare
project
ปิดรายวิชา
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126472

126481

126482

การวิเคราะห์โครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
ความหมายและความสาคัญของโครงการ หลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งของรัฐและ
เอกชน โดยเน้นการพิจารณาในแง่สังคมส่วนรวม ทั้ง
ผลได้และผลเสียของโครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ประเมิ น ผลโครงการ ทั้ ง ก่ อ นเข้ า ด าเนิ น การ ขณะ
ดาเนินการ และหลังดาเนินการ
Definition and importance of project, criteria in project
analysis and project feasibility study for selection the
most efficient social and private project, emphasizing
social perspective in general of both positive and

สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
Human Resources Economics
บทนาเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การ
เคลื่ อ นย้ า ยก าลั ง คน การลงทุ น ในทรั พ ยากรด้ า น
สาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงาน
สวัส ดิก ารและประกัน สั ง คม การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Introduction to human resources ’theory, human
capital, migration, investment in health and
education, demand and supply of labor, social
welfare, human resource planning and human
resource policy
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
Economics of Industrial
การตั ด สิ น ใจขององค์ก รธุ ร กิ จเกี่ย วกับ ต้น ทุ น สิน ค้า
การผลิต สิน ค้า และการตั้งราคาสินค้า ประสิท ธิภาพ
ของตลาดภายใต้โครงสร้างตลาดร่วมกับการแข่งขัน
ระหว่า งองค์กรธุ รกิจในรูปแบบต่า ง ๆ การวิเ คราะห์
ทฤษฏี ร าคาโดยใช้ เ ครื่ อ งทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการ
วิเคราะห์ รวมถึงระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผล
ต่อพฤติกรรมการแข่งขัน นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อ
การสนับสนุนหรือจากัดการแข่งขัน
Firms’ decision focusing on cost, production and
pricing, market efficiency based on market structure
as well as competition among different sorts of firms,
analysis of price theory conducted by economics tools,
level of information integrity resulting in competitive
behavior, government policy leading to support or
hinder competition
ปิดรายวิชา
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negative outcome, steps of evaluation of projects
before the operation, during the operation and after
the operation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

126483

126492

การตลาดเกษตร
3(2-2-5) 126492
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้น ทุ น
การตลาด ช่องว่า งทางการตลาดและการวิเ คราะห์
ช่องทางการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด
Marketing and marketing functions, agricultural
market, marketing cost, marketing margin and
analysis, marketing channels and marketing efficiency

126493

ธนกิจการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Finance
การจัดหาเงินทุนในระบบและระบบย่อยในภาคเกษตร
ทุ นตนเอง เงิน ทุ น ชุ ม ชน และเงิน ทุ น ภาคธุ รกิจ หลั ก
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผลได้ ล ดน้ อ ยถอยลง ก าไรสู ง สุ ด
หลั ก การผสมปั จ จั ย การผลิ ต ที่ เ สี ย ต้ น ทุ น ต่ าสุ ด
หลั ก การรวมกิ จ การ การจั ด สรรทุ น ระหว่ า งการใช้
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง ค่าเวลาของเงิน มูลค่ าปัจจุบัน
ทฤษฎีการจัดการการเงิน อัตราผลตอบแทนอย่างง่าย

การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Project Analysis
ความหมายและความสาคัญของโครงการ หลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ ความแตกต่าง
ระหว่างการประเมิ นโครงการของภาครัฐและเอกชน
การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกทั้งผลได้และผลเสีย
ของโครงการรั ฐ ที่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ขั้ น ตอนในการ
ประเมิ น ผลโครงการ ขั้ น ตอนก่ อ นด าเนิ น การ ขณะ
ดาเนินการ และหลังดาเนินโครงการ
Definition and importance of project, criteria used to
prioritize and make project-selected decisions, the
different criteria applied for project selection between
private and public projects, externality caused by
public projects, project evaluation processes, before,
on going and after the operation
การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้น ทุ น
การตลาด ช่องว่า งทางการตลาด และการวิเคราะห์
ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การกาหนด
ราคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิตการเกษตร
กลยุท ธ์ท างการตลาดส าหรับ ผลผลิต เกษตรท้องถิ่น
จากชุมชน
Marketing and marketing functions, agricultural
market, marketing cost, marketing margin and
analysis, marketing channels and marketing
efficiency, price determination and variation of
agricultural product, market strategies for local
product

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

104
สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ความเสี่ ย งและการประกัน ตลาดสิ น เชื่ อ และธุ รกิจ
การเกษตรในประเทศไทย
Micro and macro finance, owner’s equity, system and
subsystem of agricultural finance, principle of
diminishing returns, profit maximization, least cost
combination, business merging , allocation of capital
various uses, time value of money, present value,
financial management theory, simple rate of return
method, risk and insurance ,credit market and
agricultural finance in Thailand
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
6 หน่วยกิต สาระทีป่ รับปรุง
และสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษา
126404 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 126404 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
คงเดิม
Professional Training
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถาน
ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
Training, learning, gaining experience, improving
working skills, inEconomics field, in private or
working skills, inEconomics field, in private or
government workplace
government workplace
126405 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 126405 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
คงเดิม
Co-operative Education
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นเศรษฐศาสสตร์ ในฐาน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นเศรษฐศาสตร์ ในฐาน
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
Working, learning, gaining experience, improving
working skills, inEconomics field as an apprentice in
working skills, inEconomics field as an apprentice in
private or government workplace
private or government workplace
126406 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 126406 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต ปรับคาอธิบาย
Independent Study
Independent Study
รายวิชา
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิป รายในหัวข้อ
การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิป รายในหัวข้อ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
Studying, collecting data, researching, analyzing,
Studying, literature reviews ,research, analyze,
report writing, presenting and discussion in Economics
writing report, economics presentation and discussion

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
005171
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005173
ทักษะชีวติ
Life Skills
122140
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
241111
คณิตศาสตร์ 1
MathematicsI
004xxx
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course

หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัสรายวิชา
001102

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

122140

3(3-0-6)

126111

3(2-2-5)

241111

ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
คณิตศาสตร์ 1
MathematicsI

3(3-0-6)

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
Health and Environment
Management
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)
001101
003202

รวม

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

18

3(2-2-5)

18
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Development English
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
Civilization and
IndigenousWisdom
003136
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
126113
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
005172
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
SkillsExplorative English

3(2-2-6)

3(3-0-6)

126112

3(2-2-5)

3(2-2-5)

126113

3(2-2-5)

004101

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
พืน้ ฐานวิชาชีพ ( ภาษาเลือก )
Elective Professional
Foundation Courses
รวม

3(3-0-6)

3(2-2-5)

100004
14xxxx

รวม

หน่วยกิต

18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

18
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
00xxxx
ศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
00xxxx
ศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
100004
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
126211
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
124101
การบัญชีขั้นต้น
Principle of Accounting
247241
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

หน่วยกิต
3(x-x-x)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II

3(3-0-6)

247241

สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP Engliah
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
Socialized Personality
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001204
002201
003202

124151
รวม

หน่วยกิต

18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
18
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
00xxxx
ศึกษาทั่วไป เลือก
General Elective
126212
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
126220
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics Development
126250
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
Economics of Money and
Banking
14xxxx
พืน้ ฐานวิชาชีพ
Elective Professional
Foundation Courses
146271
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
English for Business
Communication I

หน่วยกิต
3(x-x-x)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา

3(3-0-6)

126212

3(3-0-6)

126220

3(3-0-6)

126250

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic Development
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
Economics of Money and
Banking

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
English for Business
Communication I
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทอล
Communication in Digital
Society
รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(x-x-x)

3(2-2-5)

146271

002202
003201

รวม

หน่วยกิต

18

3(2-2-5)
3(2-2-5)

18
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสรายวิชา
126311
126330
126340
14xxxx

146371

xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
เศรษฐมิติ
Econometrics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
การคลังสาธารณะ
Public Finance
พืน้ ฐานวิชาชีพ
Elective Professional
Foundation Courses
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ2
English for Business
Communication II
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
126311
เศรษฐมิติ
Econometrics
126330
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
126340
การคลังสาธารณะ
Public Finance

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)

3(2-2-5)

146371

3(x-x-x)

126XXX
xxxxxx

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)

18

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ2
English for Business
Communication II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
126312
เศรษฐกิจไทย
Thai Economy
126313
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
126360
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Natural Resources and
Environmental Economics
126380
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
126390
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

หน่วยกิต
3(2-2-5)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
126312
เศรษฐกิจไทย
Thai Economy

3(2-2-5)
3(2-2-5)

126360

3(2-2-5)

126380

3(3-0-6)

126390

เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Natural Resources and
Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)
126XXX
xxxxxx

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)

18

3(x-x-x)
18
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสรายวิชา
126411
126xxx
126xxx
126xxx
126xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
126411
สัมมนา
Seminar
126xxx
วิชาเอกเลือก
Major Elective
126xxx
วิชาเอกเลือก
Major Elective
126xxx
วิชาเอกเลือก
Major Elective

126404
126405
126406

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
126410

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

หน่วยกิต
1(0-3-2)

13
6

126404

6

126405

6

126406

6

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

3(2-2-5)
13
6
6
6
6

112

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

113

114

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

115

รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ห้องคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิ ัฒน์
ดร.วิทย์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
นายพันชิด ปิณฑะดิษ
นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง
นายเรืองรอง สุวรรณ์การ
นายยงยศ กลั่นกลิ่นหอม
นางสาววรัญญา ไชยทารินทร์
ผศ.กาธร ธรรมพิทักษ์
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ประเด็นการพิจารณา
1. ชื่อปริญญา
ชื่อ
ปริญญา

ภาษาไทย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Economics
(B.Econ)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิ ัฒน์
(
) เห็นควรแก้ไข
2. ปริญญาหลักสูตร
หลักสูตร

ภาษาไทย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Economics

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร (หมวดที่ 2 ข้อ 1 หน้า 9)
(แจ้งให้ทราบและรับข้อเสนอเสนอแนะ)
วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถนาความรูท้ าง
เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต
(2) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มที ักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์เพื่อการวิจัยเชิงบูรณาการ
(3) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ

117
ผูท้ รงคุณวุฒิและอาจารย์เศรษฐศาสตร์มีความเห็นร่วมกันให้ปรับดังนี้
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถนาความรูท้ าง
เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต
(2) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มที ักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์เพื่อการวิจัยเชิงบูรณาการ
(3) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย และนิสติ ต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี
4.5. การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
พะเยา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม
5. โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หมวด 3 ข้อ 3 หน้า 13- 23)

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.
2555
30

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

21
9
91

30

30

91

118
84 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ
การฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

27

24

46
12
6

46
15
6

6

6

127

127

- จานวนหน่วยกิตรวม ยังคงเป็น 127 หน่วยกิต
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยังคงเป็น 30 หน่วยกิต แต่มีการปรับวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- หมวดวิชาเฉพาะ ยังคงเป็น 91 หน่วยกิต แต่ลดวิชากลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ 3 หน่วยกิต แต่เพิม
ให้นิสติ เรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกมากขึ้น 3 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี ยังคงเป็น 6 หน่วยกิต
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
(

) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิ ัฒน์
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม

119
วิชาเอกบังคับ ยังคงเป็น 46 หน่วยกิตดังเดิมดังตารางข้างล่าง แต่ควรสอดแทรกเนือ้ หาให้เหมาะ
กับสถารการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และควรย้ายวิชาระเบียบวิธีวิจัยจากเดิมที่ทาการสอนเมื่อนิสิตอยู่ปี
3 ภาคการศึกษาที่ 2 ไปสอนเมื่อนิสติ ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นสิ ิตมีความพร้อมมากขึ้น
วิชาเอกบังคับหลักสูตรปัจจุบัน
วิชาเอกบังคับ
หลักสูตรที่นาเสนอ
(ปรับปรุง 2560)
1) 126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
คงเดิม
2) 126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
คงเดิม
3) 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
คงเดิม
4) 126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
คงเดิม
5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
คงเดิม
6) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
คงเดิม
7) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
คงเดิม
8) 126311 เศรษฐมิติ
คงเดิม
9) 126312 เศรษฐกิจไทย
คงเดิม
10) 126313 ระเบียบวิธีวิจัย
ควรสอนในชั้นปีสุดท้าย
11) 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คงเดิม
12) 126340 การคลังสาธารณะ
คงเดิม
13) 126360 เศรษฐศาสตร์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
คงเดิม
สิ่งแวดล้อม
14) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
คงเดิม
15) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
คงเดิม
16) 126411 สัมมนา( 1 หน่วยกิต )

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
(

) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม

คงเดิม
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วิชาเอกเลือก นิสติ ต้องเรียนอย่างน้อย 5 วิชา จาก 10 วิชาที่มใี ห้เลือก ดังนัน้ จานวนหน่วยกิตในส่วน
นีจ้ ะเป็น 15 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกหลักสูตรปัจจุบัน
1. เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
2. การคลังท้องถิ่น
3. การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
4.เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
5. เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
6.การวิเคราะห์โครงการ
7.การตลาดเกษตร
8. ธนกิจการเกษตร
9.
10.

วิชาเอกเลือก
หลักสูตรที่นาเสนอ(ปรับปรุง 2560)
คงเดิม
ปิดรายวิชาการคลังท้องถิ่น โดยเปิดวิชาการคลังและ
งบประมาณท้องถิ่นแทน
เพื่มเนื้อหาการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาวการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ปิดรายวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว โดยเปิดวิชา
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการแทน
ปิดรายวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์โดย
เปิดสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์แทน
ปิดรายวิชาการวิเคราะห์โครงการ โดยเปิดสอนวิชาการ
วิเคราะห์โครงการสาธารณะแทน
คงเดิม
ปิดรายวิชาธนกิจการเกษตร โดยเปิดสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์สุขภาพแทน
เพิ่มวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เพิ่มวิชา เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(
(

) เห็นด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
) เห็นควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม

6. ความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมจากผูท้ รงคุณวุฒิ
เสนอแนะให้ความรู้ ทักษะด้านการวิจัยท้องถิ่น ชุมชน ฝึกการใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิ/ปฐมภูมิ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอน์ การทากรณีศกึ ษา/งานวิจัยของคณาจารย์ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เข้าร่วมทีม
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( ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ )
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง
Miss.Ariya Phaokrueng
นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง
356990007xxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1561
โทรศัพท์
mulan_dm24@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2544
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
อริย า เผ่าเครื่อง. (2556). การศึก ษาความเป็ นไปได้ใ นการจัด ตั้งโรงงานแปรรูป ยางพาราของ
เกษตรกร:กรณีศกึ ษาตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.วารสารบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 2,ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-ธันวาคม, 33-47.
อัค รพงศ์ อั้นทอง และอริย า เผ่าเครื่อง. (2553). ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
ที่สาคัญของไทยในตลาดจีน .วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปีที่ 14,
ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 22-47.
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ผลงานวิจัย
อริ ย า เผ่ า เครื่ อ ง. (2558). ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลของนโยบายกระจายอ านาจองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 135 หน้า.
(ผูร้ ่วมวิจัย)
อริยา เผ่าเครื่อง. (2557). ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนที่มีผลต่อการลดความ
เหลื่อมล้าในชุมชน กรณีศึกษา ตาบลหนองหล่ม จังหวัดพะเยา กรุงเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.). 119 หน้า. (ผูร้ ่วมวิจัย)
อริยา เผ่าเครื่อง. (2557). การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพฯ:สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.). 75 หน้า. (ผูร้ ่วมวิจัย)
อริยา เผ่าเครื่อง. (2556). การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าบน
พื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา กรุงเทพฯ: สานักงานพัฒนา
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 178 หน้า. (ผูร้ ่วมวิจัย)
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ประวัติ
ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
Mr.Piyapong P Sangkaew, Ph.D.
ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
357090056xxxx
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1561
โทรศัพท์
piyasangkaew@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
Doctor of Philosophy (Economics )
The University of Wollongong , Australia
พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2540
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2539
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานวิชาการ
Khonpikul S, Jakrawatana N, Sangkaew P and Gheewala S.H. (2 0 1 5) . EconomicallyExtendedMaterial Flow Analysis of Maize Supply Chain in Thailand. The 5 th International
Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI2015), 8-10 November 2015,
1-15, Thailand.
Piyapong Sangkaew. (2014). Technical Efficiency of Micro and Community Enterprises:Evidence
From Dok-Kham-Tai District, Phayao, Thailand.The Asian Conference on Business
and Public Policy 2014, 20-23 November 2014, 287 – 296, Japan.
ผลงานวิจัย
ปิยะพงษ์ แสงแก้ว. (2558).โครงการวิจัยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทย
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.). 56 หน้า. (ผูร้ ่วมวิจัย)
ปิยะพงษ์ แสงแก้ว. (2558). แผนการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีน
กึ่งสาเร็จรูป/อบแห้ง เพื่อการพาณิชย์-กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา พะเยาฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา. 74 หน้า. (ประธานการวิจัย)
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ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
Miss.Vidamanabhattha Buddhavarotamaphala, Ph.D.
ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
31009000xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1561
โทรศัพท์
pui_8448@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
Doctor of Philosophy ( Economics )
Dr.Babasheb Ambedkar Marathwada University,Aurangabad,
India
พ.ศ. 2540
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2524
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ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
อุไรลักษณ์ สุพรม และวิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรของลูกค้านาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปง
จังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. หน้า 1472-1483.
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ปาณิศรา ดวงทิพย์ และวิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย. การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน
2558. หน้า 1484-1497.
ผลงานวิจัย
วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล.(2555). การวิเคราะห์รูปแบบการผลิตพืชทางการเกษตรและการจัดการ
ฟาร์มที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
กรุงเทพฯ: งบประมาณแผ่นดิน. 104 หน้า (ประธานการวิจัย)
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อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการและสารสนเทศ
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ผลงานวิชาการ
มนตรี สิ ง หะวาระ, พั น ชิ ด ปิ ณ ฑะดิ ษ , อารี ย์ เชื้ อ เมื อ งพาน, วั ส พล วงษ์ ดี ไ ทย และกมลทิ พ ย์
ปัญญาสิทธิ์. (2558) .การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตน้ามันไบโอ
ดีเซลในระดับชุมชน.วารสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้.ปีที่ 10 ฉบับที่ 20, 64-79.
ผลงานวิจัย
มนตรี สิ ง หะวาระ, พั น ชิ ด ปิ ณ ฑะดิ ษ , อารี ย์ เชื้ อ เมื อ งพาน, วั ส พล วงษ์ ดี ไ ทย และกมลทิ พ ย์
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