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หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต  

Bachelor of Economics Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   : 0205 (มหาวิทยาลัยพะเยา) 

        25510271104337_2092_IP 

 ภาษาไทย  : เศรษฐศาสตรบัณฑติ  

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Economics   

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม   : เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

ชื่อย่อ   : ศ.บ. 

ชื่อเต็ม   : Bachelor of Economics  

ชื่อย่อ   : B.Econ. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 127 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  

  รับเฉพาะนิสติไทย  นิสิตต่างชาติและนิสติแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (ที่สามารถใช้

ภาษาไทยได้เป็นอย่างด)ี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ 

  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2559 

 6.3 คณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที ่5/2558 วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 6.4  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

  ในการประชุมครั้งที ่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 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

 6.7 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร 

  ในการประชุมครั้งที ่1/2560 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

    ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 8.1  เศรษฐกร 

 8.2 เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน(ด้านเศรษฐศาสตร์) 

 8.3 นักวิชาการ บุคลากรทางการศกึษา อาจารย์ 

 8.4 นักวิจัย นักวิเคระห ์นักสถิติ 

 

 

    หนว่ยงานภาคเอกชน บริษัท 

 8.5 พนักงานธนาคาร 

 8.6 เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ 

 8.7 นักธุรกิจ 

 8.8 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงนิ 

 8.9 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลติ   

 8.10 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง 356990007xxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 

2544 

2 นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว 357090056xxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม 

ศ.บ. 

 

ร.บ. 

Economics 

 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ 

บริหารรัฐกิจ 

The University of 

Wollongong , Australia 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

2556 

 

2543 

2540 

 

2539 

3 นางสาววิทน์มนภัทร  

พุทธวโรตม์ผล 

365990000xxxx อาจารย์ Ph.D.  

 

 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

Economics 

 

 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Dr.Babasheb Ambedkar 

Marathwada University, 

Aurangabad , India 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 

 

 

2540 

2524 

4 นายพันชิด ปิณฑะดิษ 3550990063xxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2539 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางสาววรัญญา ไชยทาริ

นทร์ 

150999000xxxx อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    เศรษฐกิจไทยปี 2558 เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่ชะลอลงในช่วง

ก่อนหน้าจากปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจโลก โดยขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 (ฐานเศรษฐกิจ, 

2559) ทั้งนี้พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งของไทยจะเอื้อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว นอกจากนี้ หากมีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทาง

เศรษฐกิจที่ทันสมัยขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แต่ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งของ

ประเทศไทยคือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

และโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนายังค่อนข้างกระจุกตัว กลายเป็นที่มาของ

ปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถแก้ไขให้ดี

ขึน้อย่างชัดเจนได้ อีกทั้งนับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 

   ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับนานาประเทศ แม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ได้ส่งผลท าให้ในปี 2556 ความยากจนลดลง

เหลือร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ (ปี 2555 ร้อยละ 12.6) แต่ยังคงมีปัญหาความเหลื่อม

ล้ าในด้านรายได้อยู่ โดยรายได้ของคนรวย/คนจนมีความแตกต่างกันหลายเท่าตัว แม้ว่าในปี 2556 

จะลดลงเล็กน้อยซึ่งสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์  ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) 

เท่ากับ 0.465 (ปี 2554 เท่ากับ 0.484) แตร่ายได้ยังคงกระจุกตัว อยู่ในกลุ่มคนรวยที่สุด 10% ซึ่งถือ

ครองรายได้สูงถึง 36.8% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด 10% ถือครองรายได้เพียง 1.1% 

ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น จึงท าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน

ที่สุดห่างกันถึง 34.9 เท่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 

หรือหากมองในมิติของพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน ในการเปรียบเทียบรายได้ท้องถิ่นต่อหัวประชากร ก็มี

ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ระหว่าง อบต. (ชนบท) และเทศบาล (เมือง) ตั้งแต่มีการกระจาย

อ านาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่น มีการถ่ายโอนภารกิจหลายๆด้านให้กับท้องถิ่น ซึ่งก็ช่วยให้บริการ

สาธารณะในท้องถิ่นขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการคลังขึ้น

เชน่กัน (ดิเรก ปัทมสิรวิัฒน์, 2556) 

   จากปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม ประกอบกับประเทศไทย

ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ก าลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,  2549) และแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศเป็นแรงงานนอกระบบคิด
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เป็นร้อยละ 57.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับแรงงานใน

ระบบและยังไม่มีหลักประกันรองรับดังนั้น มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูป

ของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้จึงถูกน ามาใช้เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ (ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, 2555) น่ัน

คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านรายได้ ลดรายจา่ย สร้างโอกาส

ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรด้านต่างๆ มีการพัฒนา

ระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพ และระบบการออมเพื่อการเกษียณส าหรับแรงงาน 

ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุน

รวมเพื่อการเลีย้งชพี และในปี 2558 ภาครัฐได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็น

กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ และเป็นหลักประกันการจา่ยบ านาญส าหรับแรงงานนอกระบบเพื่อ

สร้างภูมคิุ้มกันและพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

   ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุ

เพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพ

การศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของ

ประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ

เสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึง

เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิ

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 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของ

คณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งต่างให้ความส าคัญกับการ

สร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคมและลดความเหลื่มล้ า  การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

หลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเรียนรู้และเข้าใจกับสภาวการณ์

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจรูป

สถานการณใ์นขณะนัน้ได้ โดยต้องมเิพียงแต่ค านึงถึงแค่ตนเอง แตต่้องสามารถมองเห็นภาพรวมและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมซึ่งอาจเกิดผลเสียหายทางและเศรษฐกิจและสังคมตามมา ซึ่งการ

จะให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องได้รับความรู้ทางวิชาการและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม

ปรัชญาของปลักสูตร 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีพันธกิจดังนี้ 

   12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ.) และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (AUNQA) ตามจรรยาบรรณของการเป็น

นักเศรษฐศาสตร ์   

   12.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาค

ชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

   12.2.3  น าองค์ความรูท้างดา้นวิชาการและวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 

   12.2.4   ส่งเสริมให้รูคุ้ณค่าของการสบืสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอัน

ดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น  

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101   การใชภ้าษาไทย       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   พลเมอืงใจอาสา       3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล     3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

003202   การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

   Health and Environment Managemant 

004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

   Arts of Living 

004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

   Socialized Personality  

   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

142111   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 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   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(2-2-5) 

   English for Business Communication II  

      13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนติิศาสตร์ 

100004   กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business Law   

   13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111   คณิตศาสตร ์1       3(2-2-5) 

    Mathematics 1 

247241    สถิตธิุรกิจ       3(2-2-5) 

    Business Statistics  

   13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาการบัญชี / การจัดการธุรกิจ   

122130   ธุรกิจเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

   Introduction to Business 

124151   การบัญชีการเงนิ      3(2-2-5) 

   Financial Accounting 

 

 13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้นิสิตจากคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

126100   เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้      3(3-0-6) 

    Introduction to Economics 

 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    1. คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี  เป็นประธาน 

คณบดี/ ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
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    2. คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

    3. คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

  13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

   คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้ด าเนินการตั้งแต่งคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 

   1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่

ปรึกษา และหัวหน้าสาขา เป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการท า

หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องคือบริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ

ด าเนนิงานหลักสูตร  

   2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยมี คณบดี รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และหัวหน้า

สาขาเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการของคณะ เป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและ

กรรมการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร 

ติดตาม การด าเนินงานหลักสูตร  

   3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าการประสานกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาหลักสูตร 

    เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและประเทศอย่าง

ยั่งยืนด้วยจติสาธารณะ 

 1.2 ความส าคัญ 

   จากสถานการณ์ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมและวัฒนธรรม  

ตลอดจนการแนวนโยบายของของภาครัฐทั้งทางด้านการจัดท างบประมาณเพื่อรองรับโครงสร้าง

ประชากรสูงวัยที่มีแนวโน้มมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประชากร

ควรมีความรู้เขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเตรยีมความพร้อมรับมือได้อย่างไม่เกิดปัญหา

กับตัวเองทั้งทางด้านเงินออมเพื่อใช้ยามชรา หรอืการลงทุนส่วนบุคคลตามนวัตกรรมทางการเงินที่มี

มากขึ้น เหล่านีน้ าสู่การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ยังคงไม่ละเลย

ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกับองค์ความรู้เศรษฐกิจเพื่อสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

บูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและ

หน่วยงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 

  1.3 วัตถุประสงค์ 

  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ สามารถน าความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจรติ  

  1.3.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบัณฑิตสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ

แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

 1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑติจะเป็นผู้ที่ 

  1.4.1 มีพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

ระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

  1.4.2 มีจิตใจที่นึกถึงประโยชน์และผลกระทบของสังคมเป็นหลัก  เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม 

  1.4.3 สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้ 
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  1.4.4 สามารถน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการท างาน

ร่วมกับภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1 .  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  สกอ. 

ก าหนด 

 

1.1 ติดตามประเมินหลักสูตร

อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ ต า ม

หลักการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

 

1 . 1 . 1  เ อกสารการปรั บปรุ ง

หลักสูตร 

1.1.2 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

1.1.3 การวิภากษ์หลักสูตรจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 

คล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

การ เปลี่ ยนแปลงทางด้ าน

เศรษฐกิจและสังคม 

2.1 ประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

2.2 ด าเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป ี

2.3 ติดตามความต้องการ

แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ตลาดแรงงาน  

2.4 เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาค 

รัฐและภาคเอกชนมีสว่นร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

2.1.1 การวิพากษ์หลักสูตรจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

2 .2 . 1  เอกสารการปรับปรุ ง

หลักสูตร 

2.3.1 รายงานผลการประเมิณ

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ของสถานประกอบการ 

2.3.2 รายงานผลการฝกึงาน 

2.4.1 การวิพากษ์หลักสูตรจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

3. พัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา

ให้น าประสบการณ์ และความรู้

ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ไ ป

ปฏิบัติงานจรงิ  

 

3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ /วิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.1.1 รายงานผลการพัฒนาทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 

3.2.1 ปริมาณงานวิชาการและ

งานบริการวิชาการต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 



15 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

    เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

        ระบบทวิภาค โดย 1  ปีการศึกษาแบ่ งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1                          

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

    ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม-ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม-พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     ข้อ  4  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

                         4.1 ส าเร็จชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 

                         4.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาชัน้สูงท้ังในประเทศหรือตา่งประเทศซึ่งสภามหาวทิยาลัยรับรอง 

                         4.3 เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

                         4.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดท่ีกระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

                         4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ

ประพฤติ 

                  ข้อ  5  การสอบคัดเลอืก หรือการคัดเลอืกเข้าเป็นนิสติ 

                         5.1 มหาวทิยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลอืกผู้ส าเร็จการศกึษาชัน้มัธยมศกึษาตอน

ปลาย  หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย หรือท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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                          5.2 มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

หรือผู้ท่ีได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ

มหาวทิยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสติมผีลการเรียนต่ าในรายวิชาค านวณและรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2.3.2 นิสติมปีัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและการใช้ชีวติในระดับ              

อุดมศกึษา   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ในช่วง 2 สัปดาหแ์รกของภาคการคึกษาต้น 

2.4.2 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 

2.4.4  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตรุ่นพี่ในการดูแล

นิสติใหม ่

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนิสิต 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 
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2.6 งบประมาณตามแผน                  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร      

    1.1 หมวดเงินเดือน 2,689,247  2,813,210  2,953,870  3,101,564  3,256,642  

2. งบด าเนินการ   -  -  -  -  -  

    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  

     แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

    โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ.     

พ.ศ.2558       

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วย

กิต 

30 30  

    1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

    1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 21 

9 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกวา่ 72 หน่วย

กิต 
91 91 

    2.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาชีพ  27 24 

    2.2  กลุ่มวชิาเอก 

       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

       2.2.2 วิชาเอกเลือก 

       2.2.3 วิชาการศกึษาอิสระ   

    การฝกึงานและสหกิจศึกษา 

  

46 

12 

6 

 

46 

15 

6 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 127 
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3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ             จ านวน  30 หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย       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  พลเมอืงใจอาสา       3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

  Health and Environment Managemant 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality   

    

     2. หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน  24  หน่วยกิต 

100004  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business Law 

122140  ธุรกิจเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

   Introduction to Business       

241111  คณิตศาสตร์ 1       3(2-2-5) 

   Mathematics I 
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124151  การบัญชีการเงนิ       3(2-2-5) 

   Financial Accounting 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1   3(2-2-5) 

   English for Business Communication I 

146371  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(2-2-5) 

   English for Business Communication II 

247241  สถิตธิุรกิจ        3(2-2-5) 

   Business Statistics 

     วิชาภาษาเลือก ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา  3 หนว่ยกิต 

142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

   Chinese for Communication I  

143381  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 

   Japanese Skills I  

 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก    61 หน่วยกิต 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ     46 หน่วยกิต 

126111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3(3-0-6) 

   Microeconomics I  

126112  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3(2-2-5) 

   Macroeconomics I  

126113  คณิตเศรษฐศาสตร์       3(2-2-5) 

   Mathematical Economics  

126211  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2      3(3-0-6) 

   Microeconomics II  

126212  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2      3(3-0-6) 

   Macroeconomics II  

126220  การพัฒนาเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

   Economic Development  

126250  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 

   Economics of Money and Banking  

126311  เศรษฐมิติ         3(2-2-5) 

   Econometrics  
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126312  เศรษฐกิจไทย       3(2-2-5) 

   Economy of Thailand 

126330  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 

   International Economics    

126340  การคลังสาธารณะ       3(2-2-5) 

   Public Finance  

126360  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

   Natural Resources and Environmental Economics  

126380  เศรษฐศาสตร์การจัดการ      3(2-2-5) 

   Managerial Economics  

126390  เศรษฐศาสตร์เกษตร      3(2-2-5) 

    Agricultural Economics 

126410  ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

   Research Methodology  

126411  สัมมนา        1(0-3-2) 

   Seminar   

    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ยกว่า    15 หน่วยกิต 

126421  เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมอืง      3(3-0-6)  

   Institutional and Political Economics 

126431  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

   International Monetary Economics  

126444  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น     3(2-2-5) 

   Local Finance and Budget 

126451  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์    3(2-2-5) 

   Investment and Portfolio Analysis   

126462  เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ      3(2-2-5) 

   Economics of Service Sector 

126463   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5)   

   Health Economics 

126472  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 

   Human Resources Economics 
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126481  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)  

   Industrial Economics  

126483  การวิเคราะหโ์ครงการสาธารณะ     3(2-2-5) 

   Public Project Analysis  

126492  การตลาดเกษตร       3(2-2-5) 

   Agricultural Marketing  

    

    การฝึกงานและสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

    โดยให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

126404       การฝึกงาน           6 หนว่ยกิต 

  Professional Training  

126405 สหกิจศึกษา                6 หนว่ยกิต 

  Co-operative Education 

126406 การศกึษาอิสระ                6 หนว่ยกิต 

  Independent Study 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6 หน่วยกิต 

  นิสิตสามารถ เลือก เรี ยนวิ ช าต่ างๆ  ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลั ยพะเยาหรื อ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 001101 การใชภ้าษาไทย      3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 

  Ready English  

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Health and Environment Management 

 122140 ธุรกิจเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

  Introduction to Business  

 126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3(3-0-6) 

    Microeconomics I 

 241111 คณิตศาสตร์ 1       3(2-2-5) 

    Mathematics I 

         รวม  18  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

    Explorative English 

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 100004 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 

    Business Law 

 126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3(2-2-5) 

    Macroeconomics I  

 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์       3(2-2-5) 

    Mathematical Economics  

 14xxxx พืน้ฐานวชิาชีพ(ภาษาเลือก)     3(x-x-x) 

    Elective Professional Foundation Courses    

         รวม  18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

 Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา      3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 124151 การบัญชีการเงนิ       3(2-2-5) 

  Financial Accounting  

 126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2      3(3-0-6) 

  Microeconomics II  

 247241 สถิตธิุรกิจ       3(2-2-5) 

     Business Statistics  

         รวม  18  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2     3(3-0-6) 

  Macroeconomics II  

 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

  Economic Development  

 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 

  Economics of Money and Banking 

 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1   3(2-2-5) 

  English for Business Communication 1   

       รวม  18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

  

 126311 เศรษฐมิติ        3(2-2-5) 

    Econometrics  

 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 

    International Economics  

 126340 การคลังสาธารณะ      3(2-2-5) 

    Public Finance  

 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ2   3(2-2-5) 

    English for Business Communication II  

 126xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

    Free Elective   

           รวม  18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 126312 เศรษฐกิจไทย      3(2-2-5) 

    Economy of Thailand 

  126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Natural Resources and Environmental Economics  

 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ     3(2-2-5) 

    Managerial Economics  

 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร       3(2-2-5) 

    Agricultural Economics   

 126xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

    Free Elective  

         รวม  18 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 126410 ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

    Research Methodology  

  126411 สัมมนา       1(0-3-2) 

     Seminar  

  126XXX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

 126xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

 126xxx วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

    Major Elective 

          รวม  13    หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

    ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

 126404 การฝึกงาน       6  หนว่ยกิต 

    Professional Training 

 126405 สหกิจศึกษา       6 หนว่ยกิต 

    Co-operative Education 

 126406 การศกึษาอิสระ      6  หนว่ยกิต

    Independent Study 

     รวม  6  หน่วยกิต 
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3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา 

วิชาศกึษาทั่วไป บังคับ 

001101  การใช้ภาษาไทย                                                  3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วล ีการแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

             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  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                                         3(2-2-5) 

  Ready English  

  ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ

และการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า 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 ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน  หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน

และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชีพ 

  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 จติอาสา ส านกึสาธารณะ 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 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม 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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างาน

และชีวติประจ าวัน การสื่อสารในเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

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

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ

วางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน 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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004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์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 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 และกฎหมายส าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   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 
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122140  ธุรกิจเบื้องต้น                                                  3(3-0-6) 

 Introduction to Business 

  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต  การตลาด การเงิน  การบัญชี  และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จรยิธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

  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 หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ในสมุด

รายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิด

บัญช ีกิจการซือ้ขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม  ระบบใบส าคัญ 

  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         

  ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย

การเงนิ 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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126111   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                                               3(3-0-6) 

  Microeconomics I          

  ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต ต้นทุนและผลกระทบภายนอก การก าหนด

ราคาด้วยอุปสงค์และอุปทาน 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          

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติและการ

ประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและดุลยภาพ ภาครัฐบาลและนโยบายการ

คลัง ระบบการเงนิและนโยบายการเงิน 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 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

  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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126211   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                                                               3(3-0-6) 

  Microeconomics II          

  จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์  ตลาดผูกขาด 

ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่ไม่ใช้กลไกตลาดใน

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          

  การวิเคราะห์ตามแบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดการเงิน ตลาดผลผลิต และ

ตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน  

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 

  ความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนา สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ผล

ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุนมนุษย์และ

เทคโนโลยีที่มีผลตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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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   เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร                                           3(3-0-6) 

  Economics of Money and Banking           

  เงินและบทบาทของเงนิในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบ

การเงิน สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึง

สถาบันการเงินชุมชน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และบทบาทของนโยบายการเงิน การกระจาย

เงินเพื่อใหป้ระชาชนได้รับอย่างทั่วถึง 

  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

ค่าและการประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการก าลังสองน้อยที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ 

และแก้ไขแบบจ าลองไม่อยู่ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่ส าคัญ การใช้

ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ การวิเคราะห์กรณีที่ตัวแปร

ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหท์างเศรษฐมิติ 

  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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126312   เศรษฐกิจไทย  3(2-2-5) 

  Economy of Thailand                                                         

  โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบการเมืองและสังคม  

ระบบการปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

การท าสนธิสัญญาทางการค้า 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 ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การแก้ไข

ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่ส าคัญของไทย ปัญหา

ดุลการช าระเงินของไทย 

  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           

  บทน าเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล สาระส าคัญของงบประมาณแผ่นดินและกรณีศึกษา 

ประมาณการรายรับจากรายได้และเงนิกู้ ภาษีอากร โครงสรา้งงบประมาณรายจา่ย 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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126360   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            

  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอน การวิเคราะห์อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านก 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            

  บทน าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร 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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126410   ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  บทน าทางการวิจัย ปัญหาการวิจัยและการศึกษาเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอย การจัดท 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            

  การสบืค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์การเขียนรายงานการน าเสนอการอภิปราย

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

  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 ปัจจัยที่ก าหนดการเกิดและดับของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม 

การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  

ปรากฏการณ์ โครงสร้างตลาด และประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

ทางการเมอืงผ่านตลาดการเมือง การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอ านาจรัฐ  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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126431   เศรษฐศาสตร์การเงนิระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

  International Monetary Economics             

  บทน าเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ โลกาภวิัตน์  ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ตลาด

เงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน  กระบวนการปรับตัวและกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน  

การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศการประเมินนโยบาย

เกี่ยวกับการเงนิในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และวิกฤตการณด์้านการเงนิ 

  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   การคลังและงบประมาณท้องถ่ิน      3(2-2-5) 

  Local Finance and Budget             

  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคลังท้องถิ่น บทบาทความรับผิดชอบและระบบการวาง

แผนการคลังในการปกครองระดับท้องถิ่นและชุมชน โครงสร้างการคลัง รายจ่ายและรายรับ บริบท

และลักษณะส าคัญทางการคลัง ระบบการตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะหก์ารคลังของท้องถิ่น 

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   การลงทุนและการวเิคราะห์หลักทรัพย์      3(2-2-5) 

  Investment and Portfolio Analysis             

  ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหาร

กลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลุ่มการลงทุนโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

  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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126462   เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ      3(2-2-5) 

  Economics of Service Sector            

  โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคบริการอื่นๆ การท่องเที่ยว เครือข่ายและ

โทรคมนาคม บันเทิง การกีฬา การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และการก่อสร้างสาย

การบิน การศึกษาและสุขภาพอนามัย การขนส่ง วิทยาศาสตร์และการวิจัย การค้าและภาคบริการ 

และการเงนิจุลภาค  

  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 

 

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             

  บทน าเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การเคลื่อนย้ายก าลังคน 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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126481   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

  Industrial Economics               

  การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า การผลิตสินค้าและการตั้งราคา

สินค้า ประสิทธิภาพของตลาดภายใต้โครงสร้างตลาดร่วมกับการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจใน

รูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะหท์ฤษฏีราคาโดยใช้เครื่องทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ รวมถึงระดับ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผลต่อพฤติกรรมการแขง่ขัน นโยบายของรัฐบาลที่มผีลตอ่การสนับสนุน

หรอืจ ากัดการแขง่ขัน 

  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   การวเิคราะห์โครงการสาธารณะ   3(2-2-5) 

  Public Project Analysis              

  ความหมายและความส าคัญของโครงการ  หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ  ความแตกต่างระหว่างการประเมิน

โครงการของภาครัฐและเอกชน  การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกทั้งผลได้และผลเสียของโครงการ

รัฐที่ได้จัดท าขึ้น  ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการ ขั้นตอนก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ และ

หลังด าเนินโครงการ 

  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 

 

126492   การตลาดเกษตร  3(2-2-5)

  Agricultural Marketing                

  การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาด 

และการวิเคราะห์ ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การก าหนดราคาและความเคลื่อนไหว

ของราคาผลผลติการเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลผลิตเกษตรท้องถิ่นจากชุมชน 

  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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142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 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

เขียนตัวอักษรจนีอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจนีแบบบรรจงศัพท์พืน้ฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่ง

ใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐานไวยากรณ์พื้นฐานของ

ภาษาจนี 

  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 โครงสรา้งประโยคภาษาญี่ปุ่น

ขั้นพื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ า 

  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

เจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรอืใช้ในการสมัครงาน 
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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 การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ทดสอบสถิตไิคก าลังสอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างงา่ย เลขดัชน ีอนุกรมเวลาเบื้องต้น 

การควบคุมคุณภาพทางสถิติและทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ 

  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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานดา้น

เศรษฐศาสตร์ ในฐานพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน  

  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 การเขียนรายงานการน าเสนอ

และอภปิรายในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

  Studying, literature reviews ,research, analyze, writing report, economics 

presentation and discussion 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึงสาขาวิชา 

    126 หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

   1 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

   2 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

   3 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3  

   4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    

   0 หมายถึง          กลุ่มการศกึษาอิสระ ฝกึงานและสหกิจศกึษา                

   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. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดั

บ 
ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* น.ส.อริยา เผ่าเครื่อง 356990007xxxx  ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 

2544 

2* 

 

นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว 35709005xxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

ศ.บ. 

 

ร.บ. 

Economics 

 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ 

บริหารรัฐกิจ 

The University of Wollongong, 

Australia 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 

2556 

 

2543 

2540 

 

2539 

3* น.ส.วิทน์มนภัทร       

พุทธวโรตม์ผล 

365990000xxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

Economics 

 

 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Dr.Babasheb Ambedkar 

Marathwada University, 

Aurangabad, India 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

2551 

 

 

2540 

2524 

45 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4* นายพันชดิ ปิณฑะดิษ 350990063xxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2539 

5* นางสาววรัญญา  

ไชยทารินทร์ 

 

150999000xxxx อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

2551 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
  

46 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นาย อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ Ph.D 

 

M.T.E.E. 

 

ศ.ม. 

ว.บ. 

Tourism and Environmental 

Economics 

Tourism and Environmental 

Economics 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) 

 วัตถุประสงค์ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

หลักสูตรได้ก าหนดสหกิจศึกษาการฝึกงานหรือการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 

โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยท าหนา้ที่ในการตดิต่อสถานประกอบการ

คณะกรรมการฯเป็นผู้ดูแลร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่รับนิสิตนั้นๆ  มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ค าแนะน า และติดตามโดยจ านวนช่ัวโมงฝึกงาน 300 ช่ัวโมง สหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ มีการท า

รายงานและการน าเสนอ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

  1. มีวนิัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝกึ  

  2. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

  3. มีความรูแ้ละทักษะในการใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรอืเทคนิค

วิธีการท างานในสถานที่ฝกึงาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรูท้ี่เรยีนมาเพื่อน าไปใช้เป็น

ประโยชน์ได้ 

  4. สามารถใช้ความรูเ้พื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิ 

  5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 

  6. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่

การงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 

    การฝกึงานหรอืสหกิจศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

 4.4 กระบวนการประเมินผล 

   ประเมินผลจากการประเมินผลของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษา จากอาจารย์ผู้นิเทศก์ ณ สถานประกอบการ และรายงานที่นิสิตน าเสนอที่ผ่านการประเมิน

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยวัตถุประสงค์ของรายงานเพื่อน าไปปรับปรุงสถานประกอบการ 

หรอืประยุกต์ใชก้ับสถานประกอบการอื่น ๆ ได้ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   การเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการศึกษาอิสระ เป็นการน าองค์ความรู้ทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์มาท าการวิจัยตามความสนใจของนิสิตหรือที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน 

เพื่อนิสิตจะได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยน าเสนอผลที่ได้จากงานวิจัยใน

รูปแบบของรายงานและน าเสนอผลที่ได้จากการศกึษาในรูปแบบที่เหมาะสม  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นักศึกษาสามารถท างานเป็นหมูค่ณะหรอืในเชิงเดี่ยวตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

ผูส้อนทั้งนีน้ักศกึษาสามารถเลือกหัวข้อตามความสนใจหรือตามความถนัดโดยสามารถน าทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการหรือการวิจัยโดยก่อให้เกิดประโยชน์จากการท า

วิจัย ทั้งนีข้อบเขตการท าวิจัย/โครงงานต้องสามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด       

 5.3 ช่วงเวลา 

  วิชาการศกึษาอิสระ จัดการศึกษาในช่วงภาคการศกึษาปลายช้ันปีที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  วิชาการศกึษาอิสระ จ านวน 6 หนว่ยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

  5.5.1 นิสติเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละช้ัน

ปี พรอ้มทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.5.2 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดย

จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา

อิสระได้แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 

  5.5.3 นิสตินัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างนอ้ย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์พร้อมทั้ง

บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหนา้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง 

  5.5.4 น าเสนอผลที่ได้จากการศกึษาวิจัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      การประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรอืวิจัย จะมีการบันทึกในสมุดการ

ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม

ระยะเวลา การน าเสนอ โดยโครงการ/วิจัยต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในเชิง

วิชาการส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งนี้จะมีคณะกรรมการประเมินผลงานไม่ต่ ากว่า 2 คน

ของคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะทึ่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.ด้านบุคลิกภาพ 1.1 มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีในบาง

รายวิชา 

1.2 ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน กิริยาท่าทางในการ

น าเสนอผลงานอย่างมอือาชีพ 

2.ด้านภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ

ตลอดจนการมวีินัยในตนเอง ความมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

2.1 ก าหนดให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม

และการน าเสนอรายงานกลุ่ม 

2.2 มอบหมายกิจกรรมในการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อ

ฝกึความรับผิดชอบ 

2.3 กฎเกณฑ์การสร้างวินัยต่อตนเอง เช่น การเข้าเรียน

อย่างสม่ าเสมอ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน การเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน 

2.4 การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

3. ด้านความมีโลกทัศนท์ี่กว้างไกล 

ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง

และการท างานรว่มกับบุคคลอื่นได้ 

3.1 การท างานกลุ่ม 

3.2 การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา 

3.3 การศกึษาด้วยตนเอง 

4. ด้านความรู้ทางเทคโนโลยี 4.1  การฝึกปฏิบัติจริ งกับ โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

เศรษฐศาสตร์ 

4.2  การมอบหมายงานให้น าเสนองานโดย คลิปวีดีโอ 

ภาพนิ่งและน าเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 3)  เคารพศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

  4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้

นิสติตระหนักในจรยิธรรม  

2) ปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบ เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่นการ

เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายใหเ้รียบร้อยถูก

ระเบียบ  

2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                       1)   ประเมินจากพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอย่างสุจริต 

                       2)  ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต เชน่ การเข้าเรียน การแต่งกาย 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ   

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ่ๆ 

3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่นสิิตได้รับมาอย่างเหมาะสม 

2) มีการปฏิบัติเพื่อใหน้ิสติเกิดเข้าใจ 

3) มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการศกึษาดูงานหรอืเชญิผูเ้ช่ียวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานและโครงการของนิสิต 

4) ประเมินจากกิจกรรมของรายวิชาในชั้นเรียน 

2.3 ทักษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมอืที่  

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน   

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตวเิคราะห์ เช่น การจัด

สัมมนาการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจประจ าวัน 

2) จัดน าเสนอผลงานในช้ันเรยีน เช่น การน าเสนอหน้าชัน้เรียน การจัดโต้วาที 

วิพากษ์วจิารย์ในประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ประเมินผลการวิเคราะห์และการด าเนินงานของนสิิต 

2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ แบบทดสอบ หรอืสัมภาษณ์  

3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  สังเกตการอภปิราย  แสดงความ

คิดเห็น ตอบค าถาม 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

5) มีทักษะในการด าเนินชิวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

1) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ท ากิจกรรมกลุ่ม เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกันนิสิต นิสิตกับอาจารย์ผู้สอน นิสิตกับ

บุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและ

การแสดงออกของภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มและผลงานของผู้เรยีนในกลุ่ม 

2) ประเมินความรับผดิชอบในการเรียนและงานที่มอบหมาย ทั้งรายบุคคลและ

รายกลุ่มดว้ยการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมในการรว่มงาน

หรอืกิจกรรม 

3) ผลการประเมินสถานที่ฝกึงาน 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้อง

กับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การใช้คณิตศาสตร์และสถิตใินการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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2) การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่  ยวข้อง 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และสถิติได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

2) นิสติสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ 

3) นิสติสามารถน าเสนอและแปรผลที่ได้รับอย่างถูกต้อง 

 

2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสุนทรียภาพ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ 

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกในรายวิชา 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรยีภาพ 

1) สังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียภาพ 

2) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) การบรรยายพิเศษและฝกึปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

2) การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

3) สอดแทรกเนือ้หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4) ให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมิณผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

1) ประเมินพฤติกรรมจากกการเข้าร่วมกิจกรรม 
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

  ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุน

ทรี

ยภ

าพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคบั                       

001101 การใช้ภาษาไทย                                      

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                                

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง                       

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                        

002201 พลเมอืงจิตอาสา                         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                       

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิอล                        

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                       

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ                       

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                       
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1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุน

ทรี

ยภ

าพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

วิชาแกน                       

100004 กฎหมายธุรกิจ                       

122140 ธุรกิจเบ้ืองต้น                       

124151 การบัญชกีารเงิน                       
142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                       

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                       

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ1                       

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ2 
                

      

241111 คณิตศาสตร์ 1                        

247241 สถิตธุิรกิจ                       

วิชาเอก(เอกบังคับ)                       

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                       

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                       

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์                       
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1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุน

ทรี

ยภ

าพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                       

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                       

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ                       

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร                       

126311 เศรษฐมิต ิ                       

126312 เศรษฐกิจไทย                       

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                       

126340 การคลังสาธารณะ                       

126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
                      

126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                       

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร                       

126410 ระเบียบวธีิวิจัย                       
126411 สัมมนา 
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1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุน

ทรี

ยภ

าพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

วิชาเอก(วิชาเอกเลือก)                       

126421 เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมอืง                       

126431 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ                       

126444 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น                        

126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์                       

126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ                       

126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                       

126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                       

126481 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                       

126483 การวเิคราะห์โครงการสาธารณะ                       

126492 การตลาดเกษตร                          

วิชาการศึกษาอสิระ การฝกึงานและสหกจิ

ศึกษา 

                      

126404 การฝึกงาน                       

126405 สหกิจศกึษา                       
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1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุน

ทรี

ยภ

าพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

126406 การค้นคว้าอสิระ                       

วิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดใหน้ิสิตจากคณะ/

สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
               

 
  

 
   

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   2.1.1 จัดให้มีการวัดผลในรายวิชาสัมมนา มีการทวนองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

โดยสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย จากนั้นมกีารน าเสนอเป็นรายบุคคล   

   2.1.2 มีการเชญิบุคลากรภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมให้ความรูแ้ละร่วมประเมิน  

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

   2.2.1 จัดท าฐานข้อมูลของนสิิตสาขาเศรษฐศาสตร์ 

   2.2.2 ท าการสุ่มเลือกบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาเพื่อท าการประเมนิ 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 16 การเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี 

   16.1 ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศกึษา นิสติจะต้องยื่นใบ

รายงานคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 

เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 

                  16.2 นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

                            16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

                           16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้                                           

    16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                          16.2.3 มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

                           16.2.4 ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศ และโครงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหรือคณะจัดขึน้ เพื่อให้มคีวามรู้และความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา 

และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอ้บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง  เพื่อดูแลและให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานบริหาร และระบบการจัดการเรียนการสอน  

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่คณะจัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนด  

  2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย ให้คณาจารย์  นิสิต                  

และผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วม  

  2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

  2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

ให้ทันสมัย  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  2.2.1 บริหารจัดการใหอ้าจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศกึษาดูงาน 

  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น  

  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ได้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาที่สูงขึ้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานเปิดและ

ปิดหลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผน

หลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  เพื่อให้การใช้

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้  ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ รายบุคคลและระดับช้ันปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและทัศนคติใน

การเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

 2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา  เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

 2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา  เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

 2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่ เกียวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ เพื่อน ามา

ใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต 

         อาจารย์ทุกคนมีช่ัวโมงใหค้ าปรึกษาแก่นสิิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิิตทราบ  
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 3.2 การอุทรณ์ของนิสิต 

   การอุทธรณ์ของนิสติ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต ใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

4. คณาจารย์ 

  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดนโยบายและมีระบบด าเนินการสรรหา

และคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการ

คัดเลือกจะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึน้ไปและ/หรอื มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันใน

การวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้

บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

     การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์

ที่สาขาวิชาเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นๆได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาร่วมหารอืกับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็น ในรายวิชาที่หลักสูตร

ต้องการและขาดแคลน โดยต้องมกีารเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

  5.1 หลักสูตร 

   5.1.1  การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น

การฝึกงาน และศษิย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 1 ป ีและสุ่มจากบัณฑติที่จบการศกึษาไปแล้ว 2 ป ี

และ 4 ปีตามล าดับ 

  5.1.2   ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการ

เรียนการสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร  

  5.1.3   ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 
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  5.1.4  ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถาน

ประกอบการที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน   

   

 5.2 การเรียนการสอน 

   5.2.1   การประชุมรว่มกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์

ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ  

  5.2.2   ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศกึษา  

  5.2.3   ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและ

นอกห้องเรยีน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

  5.3 การประเมินผู้เรยีน 

   5.3.1   ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสติส่วนใหญ่มคีะแนนไม่เป็นไป

ตามเกรฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิสิตได้

ความรูค้รบถ้วนเนื้อหา 

  5.3.2   ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติส่วนใหญ่งานที่ได้รับ

ให้ท ามคีุณภาพไม่ด ีผูส้อนมีหน้าที่ปรับชีแ้นะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสติท างานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไข 

หรอืมอบหมายงานใหม่  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  6.1 การบรหิารงบประมาณ 

   การด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน 

ส าหรับหมวดค่าใชส้อยและเงนิอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยมีดังตอ่ไปนี ้
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  1. หนังสือภาษาไทย 89,849 เล่ม 

  2. หนังสือภาษาต่างประเทศ 29,177 เล่ม 

  3. วารสารภาษาไทย 104 รายชื่อ 

  4. วารสารภาษาต่างประเทศ 25 รายชื่อ 

  5. ฐานขอ้มูลออนไลน์ 22 ฐาน 

  6. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง 

7. หอ้งคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครอืข่าย 8 หอ้ง รวม 680 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วสูง และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ ณ ห้อง self –access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

8. บริการ Wireless Access Point จ านวน 1,274 จุด ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร

เรียนและหอพักพรอมระบบอินเตริ์เนตความเร็วสูงแบบใบแก้ว 

  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ  และต าราที่

เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน

การจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนีอ้าจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วน

ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับใหห้อสมุดกลางจัดซือ้หนังสือดว้ย 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซื้อจัดหา

หนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี

เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง

ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์

ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ  

  1.1.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษา  

  1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ  

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยกองบริการการศึกษา  

  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝึกงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี 

และ 4 ปีตามล าดับ 

2.2   ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการ

เรียนการสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

2.3   ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศษิย์เก่า 

2.4  ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถาน

ประกอบการที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน  

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวน ประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบ และปรับปรุงทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่มีผลต่อ

เนื้อหาในรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผล

การด าเนินการรายวิชาเสนอต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม

ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

จากนายจ้างหรอืสถานประกอบการ รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร

เพื่อวางแผนปรับปรุงการด าเนนิงาน เพื่อใช้ในปีการศกึษาต่อไป  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกวา่30 หน่วยกติ 30 30  

  1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  21 21 

  1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 72 หน่วย

กิต 

91 91  

   2.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาชีพ  27 24 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก 

         2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

         2.2.2 วิชาเอกเลือก 

         2.2.3 วิชาการศกึษาอิสระ 

การฝึกงานและสหกิจศกึษา 

  

46 

12 

6 

 

46 

15 

6 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    

6 หนว่ยกิต 

6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 127 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                          วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต             

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                          กลุ่มวิชาภาษา                              12  หน่วยกิต                           

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

 3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

 3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

 3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5)  

รายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

   3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่  3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลอืก          1 หน่วยกิต                                                 ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาส    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

     1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                                                     กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                              3(3-2-5)                            

    Citizen Mind by Citizenship  

 

รายวิชาใหม ่

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                          3(3-2-5)                             

    Multicultural  Society                                         

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล                 3(3-2-5)                            

    Communication in Digital Society 

   003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม        3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                     3(3-2-5)                           

    Art of Living 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม         3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 



88 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
 
วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ   

English for Academic Purposes 

   3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  

Information Science for Study and 

Research 

   3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

    

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

   3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

   3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

   3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

   3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

   3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ        3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก       3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วิถีทัศน ์

Thai Way and Vision 

   3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

   3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

   3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน    3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ      3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน       3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

 

   3(3-0-6)    
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006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว    

Energy and Technology  Around  Us  

   3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    

Science in Daily Life   

   3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

  3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                        91  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                              91  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ               27  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                     24  หน่วยกิต ลดลง 3 หน่วย

กิต 

122140 ธุรกิจเบือ้งต้น                                     3(3-0-6) 

Introduction to Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ

องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆเพื่อเป็น

การปูพื้ นฐานและให้ เกิดความ เข้า ใจ เกี่ ยวกับ

แนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ 

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 

122140 ธุรกิจเบือ้งต้น                                     3(3-0-6) 

Introduction to Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ

องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆเพื่อเป็น

การปูพื้ นฐานและให้ เกิดความ เข้า ใจ เกี่ ยวกับ

แนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ 

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 

คงเดมิ 

 

100004 กฎหมายธุรกิจ                                    3(3-0-6) 

Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมาย

ส าคัญอื่นๆ 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 

 

100004 กฎหมายธุรกิจ                                    3(3-0-6) 

Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมาย

ส าคัญอื่นๆ 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 

คงเดมิ 
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124101 การบัญชีขั้นตน้                                  3(2-2-5) 

Principles of Accounting 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปบแบบของ

องค์การธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเป็น

การปูพื้ นฐานและให้ เกิดความ เข้า ใจ เกี่ ยวกับ

แนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ  

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 

  ปรับออก 

  124151 การบัญชีการเงิน                                3(2-2-5) 

Financial Accounting 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์

ของข้อมูลทางการบัญชี  แม่บทการบัญชีและข้อ

สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี

ตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุด

รายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยก

ประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี กิจการซื้อขาย

สินค้า กิจการอุตสาหกรรม  ระบบใบส าคัญ 

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 

รายวิชาใหม่ 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                    3(2-2-5) 

Mathematics1 

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  

ปริพันธ์และการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น 

Limits and continuity of functions, derivative of 

functions and applications, integral of functions and 

applications, matrices and system of linear 

equations 

122220 คณิตศาสตร์ 1                                    3(2-2-5) 

Mathematics1 

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  

ปริพันธ์และการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น 

Limits and continuity of functions, derivative of 

functions and applications, integral of functions and 

applications, matrices and system of linear 

equations 

คงเดมิ 

247241 สถิตธิุรกิจ                                         3(2-2-5) 

Business Statistics 

24721 สถิตธิุรกิจ                                         3(2-2-5) 

Business Statistics 

คงเดมิ 
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ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน

ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคก าลัง

สอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลข

ดัชนี อนุกรมเวลาเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพทาง

สถิตแิละทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 

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 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน

ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคก าลัง

สอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลข

ดัชนี อนุกรมเวลาเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพทาง

สถิตแิละทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 

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 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 1   3(2-2-5) 

English for Business Communication I 

เอกสารทางธุรกิจ  การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง

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 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 1   3(2-2-5) 

English for Business Communication I 

เอกสารทางธุรกิจ  การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง

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 

คงเดมิ 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 2   3(2-2-5)                        

Eglish for Business Communication II 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้หาเชิง

ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท า

การตกลงทางธุรกิจ การเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ

เพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมคัรงาน 

Business document translation, discussion in 

business contexts, making business calls, business 

dealing, test preparations for job applications 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 2   3(2-2-5)                        

Eglish for Business Communication II 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิง

ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท า

การตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

เพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

Business document translation, discussion in 

business contexts, making business calls, business 

dealing, test preparations for job applications 

คงดิม 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                     3(2-2-5) 

Chinese for communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน 

อ่าน ออกเสียงระบบเสียง ภาษาจีนกลางโดยใช้

ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet 

(CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง

ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์

พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน

ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                      3(2-2-5) 

Chinese for communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน 

อ่าน ออกเสียงระบบเสียง ภาษาจีนกลางโดยใช้

ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet 

(CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง

ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์

พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน

ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

คงเดมิ 
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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 

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 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                     3(2-2-5) 

Chinese for communication II 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การออก

เสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค 

ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้าง

ประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยค

ภาคแสดงเป็นกริยาวลี  ประโยคภาคแสดงเป็น

คุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสรา้ง

ประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค าบอกต าแหน่ง 

การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ 

หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการ

กระท า การเขียนอักษรจนี 

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 

   ปิดรายวิชา 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                              3(2-2-5) 

Japanese Skills I 

อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ ฝึกการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสรา้ง สรา้งประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น

พื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายใน

ชีวติประจ าวัน 

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 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                              3(2-2-5) 

Japanese Skills I 

อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ ฝึกการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสรา้ง สรา้งประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น

พื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายใน

ชีวติประจ าวัน 

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 

        คงเดมิ 

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2                             3(2-2-5) 

Japanese Skills II 

  ปิดรายวิชา 
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โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่

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 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก                         58    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก                   61    หน่วยกิต เพิ่มขึน้ 3 หน่วย

กิต 

วิชาเอกบังคับ                                      46     หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                                46    หน่วยกิต คงเดมิ 

126111          เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                          3(3-0-6) 

Microeconomics I  

ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต การก าหนด

ราคาด้วยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและ

รายรับ การก าหนดก าไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ 

Consumer behavior theory, production theory, supply 

and demand pricing, elasticity , cost and revenue, 

maximun profitable  in various market 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                          3(3-0-6) 

Microeconomics I 

ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต ต้นทุนและ

ผลกระทบภายนอก การก าหนดราคาด้วยอุปสงค์และ

อุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและรายรับ การก าหนด

ก าไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ 

Consumer behavior theory, production theory, 

externality cost, supply and demand pricing, 

elasticity, cost and revenue, maximum profitable  in 

various market 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

126112           เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                          3(3-0-6) 

Macroeconomics I 

หลักเศรษฐศาสตร์วา่ด้วยรายไดป้ระชาชาติ พฤติกรรม

ส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน 

บทบาทของรัฐบาล ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อ

ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด      วัฎจักร

ธุรกิจ ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนนโยบายในการ

รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 

Economics principles consisting of national income, 

desired expenditure ,consumption, savings, 

investment, role of government, impact of foreign 

sector in the economy, problems of inflation and 

deflation, business cycle, unemployment problem and 

policies to maintain stability 

126112           เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                          3(2-2-5) 

Macroeconomics I 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบบัญชี

ร าย ได้ ป ระชาชาติ และการประมวลผลข้ อมู ล 

ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและดุลยภาพ 

ภาครัฐบาลและนโยบายการคลัง ระบบการเงินและ

นโยบายการเงิน ภาคต่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและ

การว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

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 

ปรับชั่วโมงการ

บรรยาย ปฎิบัติ 

และการศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์                               3(2-2-5) 

Mathematical Economics 

การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้งในเชงิ

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์                               3(2-2-5) 

Mathematical Economics 

การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้งในเชิง

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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สถิตและเชิงพลวัตรความสัมพนัธ์ของตัวแปรตา่งๆ 

การหาค่าความยืดหยุ่น และดุลยภาพ  

Mathematical Theory applied to analyze the theories 

of microeconomics and macroeconomicsboth static 

and dynamic, the relationship variable, to calculate 

elasticity and equilibrium 

สถิตแิละเชิงพลวัตร ความสัมพันธ์ของตัวแปรตา่งๆ ค่า

ความยืดหยุ่นและดุลยภาพ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

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 

126211  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                          3(3-0-6) 

Microeconomics II 

จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรในตลาด

แข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ

น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่

ไม่ใช้กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

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 

126211  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                          3(3-0-6) 

Microeconomics II 

จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรในตลาด

แข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ

น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่

ไม่ใช้กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

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 

คงเดมิ 

 

126212         เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                          3(3-0-6) 

Macroeconomics II 

การค านวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต รายได ้และ

รายจ่าย ส่วนประกอบของอุปสงค์มวลรวม อุปทาน

มวลรวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจด้านผลผลิต 

เงินตราและการจ้างงาน เปรียบเทียบแนวทางการ

วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์

แบบคลาสสิก ความเจริญทางเศรษฐกิจการรักษา

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 

126212         เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                          3(3-0-6) 

Macroeconomics II 

การวิเคราะห์ตามแบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและ

อุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาด

การเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิตและ

ตลาดแรงงาน  เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบ

คลาสสิค  ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎี

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิค และ

ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโซโลว ์ 

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

Economics Development   

ความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา สภาพแวดล้อม

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

Economic Development   

ความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา สภาพแวดล้อม

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

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 

 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุน

มนุษยแ์ละเทคโนโลยทีี่มรผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

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 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร        3(3-0-6)                                                                      

Economics of Money and Banking   

เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ  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 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร        3(3-0-6)                                                                      

Economics of Money and Banking   

เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎี

การเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน สินเชื่อ 

อัตราดอกเบีย้ ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบัน

การเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินชุมชน การ

บริหารการเงินส่วนบุคคล และบทบาทของนโยบาย

การเงิน การกระจายเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่าง

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  

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

126311 เศรษฐมิติ                                           3(2-2-5) 

Econometrics 

วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

เศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ

ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการก าลังสอง

น้อยที่ สุ ด  ปัญหา  วิ ธี การตรวจสอบ  และแก้ ไข

แบบจ าลองไม่อยู่ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิค

เบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่ส าคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การ

วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ 

การวิ เคราะห์กรณีที่ ตั วแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น 

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ 

Econometric methods analyze economic data, 

emphasizing the techniques of estimation application 

126311 เศรษฐมิติ                                           3(2-2-5) 

Econometrics 

วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

เศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ

ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการก าลังสอง

น้อยที่ สุ ด  ปัญหา  วิ ธี การตรวจสอบ  และแก้ ไข

แบบจ าลองไม่อยู่ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิค

เบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่ส าคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การ

วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ระบบสมการ 

การวิ เคราะห์กรณีที่ ตั วแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น 

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ 

Econometric methods analyze in economic data, 

emphasizing the techniques of estimation application 

คงเดมิ 
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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  

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 

126312 เศรษฐกิจไทย                                      3(2-2-5) 

Thai Economy 

โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน กับระบบการเมืองและสังคม  ระบบการ

ปกครองกับการจัดสรรท รัพยากร  การเปิด รับ

วัฒนธรรมตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การท า

สนธิสัญญาทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและ

นักการเมือง โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ 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 

126312 เศรษฐกิจไทย                                 3(2-2-5) 

Thai Economy 

โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ระบบการเมืองและสังคม  ระบบการปกครอง

กับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม

ตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การท าสนธิสัญญา

ทา งก า รค้ า  พัฒนาก า รของกลุ่ ม ก า รค้ า แ ล ะ

นักการเมือง โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

พอเพียงบนวิถีของเศรษฐกิจทุนนิยมและนโยบาย

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

126313 ระเบียบวิธีวิจัย                                     3(2-2-5) 

Research Methodology 

บทน าทางการวิจัย ปัญหาการวิจัยและการศึกษา

เอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ

การวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การ

ถดถอย การจัดท าบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน

การวิจัย 

Introduction to research, research problem and 

literature review, hypothesis, random sampling, 

research tools, descriptive research analysis, 

regression analysis, bibliography and research report 

126410 ระเบียบวิธีวิจัย                                     3(2-2-5) 

Research Methodology 

บทน าทางการวิจัย ปัญหาการวิจัยและการศึกษา

เอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ

การวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การ

ถดถอย การจัดท าบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน

การวิจัย 

Introduction to research, research problem and 

literature review, hypothesis, random sampling, 

research tools, descriptive research analysis, 

regression analysis, bibliography and research report 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) 

International  Economics 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีและนโยบายการ

กีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีและ

นโยบายการลงทุนระหว่างประเทศดุลการค้าและ

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

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                  3(2-2-5)           

International  Economics 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการ

กีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ

นโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้าและ

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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ดุลการช าระเงินโครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่

ส าคัญของไทยปัญหาดุลการช าระเงินของไทย 

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 

ดุลการช าระเงิน โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่

ส าคัญของไทย ปัญหาดุลการช าระเงินของไทย 

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(3-0-6) 

Public Finance 

บทน าเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน 

รายรับรายจ่ายรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ และ

นโยบายการคลัง 

Introduction to public finance, government budget, 

government revenue and expenditure, taxation, 

public debt and fiscal policy 

126340 การคลังสาธารณะ                                3(2-2-5) 

Public Finance 

บทน าเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล สาระส าคัญของ

งบประมาณแผ่นดินและกรณีศึกษา ประมาณการ

รายรับจากรายได้และเงินกู้  ภาษีอากร โครงสร้าง

งบประมาณรายจ่ าย  ยุทธศาสต ร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณจัดสรรแก่องค์กรการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นละรัฐวิสาหกิจ หนี้สาธารณะ 

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ฐานะคงคลังของ

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 

ปรับชั่วโมงการ

บรรยาย ปฎิบัติ 

และการศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง  

126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ             3(2-2-5) 

และสิ่งแวดล้อม                                

Natural Resources and Environmental Economics  

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

รูปแบบที่ไม่ใช้ระบบกลไกตลาด การจัดการสินค้า

สาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบภายนอก ต้นทุน

เอกชน ต้นทุนสังคม การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 

การวิ เคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการควบคุม และสร้าง

แรงจูงใจ 

Model of natural resources and environment by non-

market 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                                

126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ             3(2-2-5) 

และสิ่งแวดล้อม                          

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

รูปแบบที่ไม่ใช้ระบบกลไกตลาด การจัดการสินค้า

สาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบภายนอก ต้นทุน

เอกชน ต้นทุนสังคม การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 

การวิ เคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ

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 

คงเดมิ 
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126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                        3(2-2-5) 

Managerial Economics 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์

อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านก าไร 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 

126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                        3(2-2-5) 

Managerial Economics 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์

อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านก าไร การ

ก าหนดราคา  งบประมาณเงินทุนและการระดมทุนเพื่อ

สนั บสนุ น ธุ ร กิ จ  ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ จากการ

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 

คงเดมิ 

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร                              3(3-0-6) 

Agricultural Economics 

บทน าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์และ

อุปทานสินค้า เกษตร  การผลิตทางการเกษตร 

เทคโนโลยี ราคาสินค้าการเกษตร การตลาดสินค้า

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 

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร                              3(2-2-5) 

Agricultural Economics 

บทน าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์และ

อุปทานสินค้าเกษตร การผลิตทางการเกษตรและ

เทคโนโลยี ราคาสินค้าการเกษตร การตลาดสินค้า

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 

 

ปรับชั่วโมงการ

บรรยาย ปฎิบัติ 

และการศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

126411 สัมมนา                                               1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงานการน าเสนอการอภิปรายและการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

Searching, collecting data, analysis and presentation 

on current interesting topics in economics 

126411 สัมมนา                                               1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงานการน าเสนอการอภิปรายและการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

Searching, collecting data, analysis and presentation 

on current interesting topics in economics   

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

วชิาเอกเลือก                                        12 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                 15 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น  

3 หน่วยกิต 

  126421 เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง            3(3-0-6)                     

Institutional and Political Economics                    

แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สถาบัน  การ

วิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่ก าหนดการเกิดและดับ

ของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของ

สถาบัน การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยใช้

รายวิชาใหม่  
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ โครงสร้างตลาด 

และประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง การ

แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอ านาจรัฐ  

อิทธิพลและผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่ม

ผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ ในการผลักดันและ

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  

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ        3(3-0-6)                                                 

International Monetary Economics 

บทน าเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ โลกาภิ

วัตน์  ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน  กระบวนการปรับตัวและ

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 

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ        3(3-0-6)                                                 

International Monetary Economics 

บทน าเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ โลกาภิ

วัตน์  ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน  กระบวนการปรับตัวและ

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 

คงเดมิ 

126443 การคลังท้องถิ่น                                    3(2-2-5) 

Local Finance 

บทบาทความรับผิดชอบและระบบการวางแผนการ

คลังในการปกครองท้องถิ่น  โครงสร้างการคลัง 

รายจ่ายและรายรับ บริบทและลักษณะส าคัญทางการ

คลัง การท าให้บรรลุเป้าหมาย วงจรงบประมาณ ระบบ

การตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของ

ท้องถิ่น  
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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   

  126444 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น               3(2-2-5)                                     

Local Finance and Budget 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคลังท้องถิ่น บทบาทความ

รับผิดชอบและระบบการวางแผนการคลังในการ

ปกครองระดับท้องถิ่นและชุมชน โครงสร้างการคลัง 

รายจ่ายและรายรับ บริบทและลักษณะส าคัญทางการ

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 

รายวิชาใหม่  

126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์        3(2-2-5) 

Investment and Portfolio Analysis   

ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการลงทุน 

ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบรหิารกลุ่มหลักทรัพย์ 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 

 

126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์        3(2-2-5) 

Investment and Portfolio Analysis       

ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการลงทุน 

ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบรหิารกลุ่มหลักทรัพย์ การ

ประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ

กลุ่มการลงทุนโดยใช้ โปรแกรมส าเ ร็จรูปในการ

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

126461 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว                          3(2-2-5) 

Economics ofTourism  

การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์

ปัญหาท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว สถานการณ์

มูลค่าการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในด้าน

จุลภาคและมหภาค การวางนโยบายการพัฒนา

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 
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  126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบรกิาร                        3(2-2-5) 

Economics of Service Sectors 

โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคบริการอื่นๆ การ

ท่องเที่ยว เครือข่ายและโทรคมนาคม บันเทิง การกีฬา 

การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และการ

ก่อสร้างสายการบิน การศึกษาและสุขภาพอนามัย 

การขนส่ง วิทยาศาสตร์และการวิจัย การค้าและภาค

บรกิาร 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  

รายวิชาใหม่  

  126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                             3(2-2-5) 

Health Economics 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่อสุขภาพและบริการ

สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความ

ล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซง

ของรัฐ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข 

ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการ

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  

รายวิชาใหม่  

126471 เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)                                                                     

Labor and Human Resources Economics 

บทน าเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การ

เคลื่อนย้ายก าลังคน การลงทุนในทรัพยากรด้าน

สาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 

สวัสดิการและประกันสังคม การวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์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 
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  126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                  3(2-2-5) 

Human Resources Economics 

บทน าเกี่ยวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนในมนุษย์ การ

เคลื่อนย้ายก าลังคน การลงทุนในทรัพยากรด้าน

สาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 

สวัสดิการและประกันสังคม 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 

รายวิชาใหม่   

  126481 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                      3(2-2-5) 

Economics of Industrial                     

การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า 

การผลิตสินค้าและการตั้งราคาสินค้า ประสิทธิภาพ

ของตลาดภายใต้โครงสร้างตลาดร่วมกับการแข่งขัน

ระหว่างองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์

ทฤษฏีราคาโดยใช้เคร่ืองทางเศรษฐศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ รวมถึงระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผล

ต่อพฤติกรรมการแข่งขัน นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อ

การสนับสนุนหรือจ ากัดการแข่งขัน 

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 

รายวิชาใหม่  

126482 การวิเคราะห์โครงการ                            3(2-2-5) 

Project Analysis 

ความหมายและความส าคัญของโครงการ หลักเกณฑ์

ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งของรัฐและ

เอกชน โดยเน้นการพิจารณาในแง่สังคมส่วนรวม ทั้ง

ผลได้และผลเสียของโครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

ประเมินผลโครงการ ทั้งก่อนเข้าด าเนินการ ขณะ

ด าเนินการ และหลังด าเนินการ 

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 
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negative outcome, steps of evaluation of projects 

before the operation, during the operation and after 

the operation 

  126483 การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ               3(2-2-5) 

Public Project Analysis  

ความหมายและความส าคัญของโครงการ  หลักเกณฑ์

ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ  ความแตกต่าง

ระหว่างการประเมินโครงการของภาครัฐและเอกชน  

การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกทั้งผลได้และผลเสีย

ของ โครงการ รัฐที่ ได้ จัดท าขึ้ น   ขั้ นตอนในการ

ประเมินผลโครงการ ขั้นตอนก่อนด าเนินการ ขณะ

ด าเนินการ และหลังด าเนินโครงการ 

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 

รายวิชาใหม่ 

126492 การตลาดเกษตร                                  3(2-2-5) 

Agricultural Marketing 

การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้นทุน

การตลาด ช่องว่างทางการตลาดและการวิเคราะห์ 

ช่องทางการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด  

Marketing and marketing functions, agricultural 

market, marketing cost, marketing margin and 

analysis, marketing channels and marketing efficiency 

126492 การตลาดเกษตร                                  3(2-2-5)                                         

Agricultural Marketing 

การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร ต้นทุน

การตลาด ช่องว่างทางการตลาด และการวิเคราะห์ 

ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การก าหนด

ราคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิตการเกษตร 

กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลผลิตเกษตรท้องถิ่น

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

126493 ธนกิจการเกษตร                             3 (2-2-5) 

Agricultural Finance   

การจัดหาเงินทุนในระบบและระบบย่อยในภาคเกษตร 

ทุนตนเอง เงินทุนชุมชน และเงินทุนภาคธุรกิจ หลัก

ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับผลได้ลดน้อยถอยลง ก า ไรสูงสุด 

หลักการผสมปัจจัยการผลิตที่ เสียต้นทุนต่ าสุด 

หลักการรวมกิจการ การจัดสรรทุนระหว่างการใช้

ทางเลือกหลาย ๆ ทาง ค่าเวลาของเงิน มูลค่าปัจจุบัน 

ทฤษฎีการจัดการการเงิน อัตราผลตอบแทนอย่างง่าย 
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ความเสี่ยงและการประกัน ตลาดสินเชื่อและธุรกิจ

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 การฝกึงาน                    6 หน่วยกิต 

และสหกิจศึกษา                        

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝกึงาน                   6 หน่วยกิต 

และสหกิจศึกษา  

สาระที่ปรับปรุง 

126404 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills, inEconomics field, in private or 

government workplace 

126404 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills, inEconomics field, in private or 

government workplace 

คงเดมิ 

 

126405 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต     

Co-operative Education 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน

งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสสตร์ ในฐาน

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills, inEconomics field as an apprentice in 

private or government workplace 

126405 สหกิจศกึษา                                       6 หน่วยกิต      

Co-operative Education 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน

งานที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์  ในฐาน

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills, inEconomics field as an apprentice in 

private or government workplace 

คงเดมิ 

126406 

 

การศึกษาอิสระ                           6 หน่วยกิต    

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านเศรษฐศาสตร ์

Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussion in Economics 

126406 การศึกษาอิสระ                                  6 หน่วยกิต     

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

Studying, literature reviews ,research, analyze, 

writing report, economics presentation and discussion 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 



105 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills 

2(1-2-3)    

122140 ธุรกิจเบือ้งต้น 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 122140 ธุรกิจเบือ้งต้น 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

Microeconomics I 

3(3-0-6) 126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

Microeconomics I 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

MathematicsI 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

MathematicsI 

3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1(0-2-1)    

   001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

 รวม 18   รวม 18  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Development English 

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

SkillsExplorative English 

3(2-2-6) 

003134 

 

 

อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

Civilization and 

IndigenousWisdom    

3(3-0-6) 

 

 

   

003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)    

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

Macroeconomics I 

3(3-0-6) 126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

Macroeconomics I 

3(2-2-5) 

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  

Mathematical Economics  

3(2-2-5) 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  

Mathematical Economics  

3(2-2-5) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ  

Living Management 

3(2-2-5) 004101 

 

ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living   

3(2-2-5) 

 

   100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(3-0-6) 

   14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ ( ภาษาเลือก ) 

Elective Professional 

Foundation Courses 

3(x-x-x) 

 รวม 18   รวม 18  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560   

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective  

3(x-x-x)    

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective  

3(x-x-x)    

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(3-0-6)    

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 

Microeconomics II 

3(3-0-6) 126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 

Microeconomics II 

3(3-0-6) 

124101 

 

การบัญชีขั้นตน้  

Principle of Accounting 

3(2-2-5)    

247241 สถิตธิุรกิจ 

Business Statistics 

3(2-2-5) 247241 สถิตธิุรกิจ 

Business Statistics 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP Engliah 

3(2-2-5) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

   003202 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

Socialized Personality  

3(2-2-5) 

   124151 

 

การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

3(2-2-5) 

 รวม 18   รวม 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00xxxx ศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 

Macroeconomics II 

3(3-0-6) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 

Macroeconomics II 

3(3-0-6) 

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

Economics Development 

3(3-0-6) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

Economic Development 

3(3-0-6) 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ

ธนาคาร 

Economics of Money and 

Banking 

3(3-0-6) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ

ธนาคาร 

Economics of Money and 

Banking 

3(3-0-6) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ  

Elective Professional 

Foundation Courses 

3(x-x-x)    

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ 1 

English for Business 

Communication I 

3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ 1 

English for Business 

Communication I 

3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทอล 

Communication in Digital 

Society  

3(2-2-5) 

 รวม 18   รวม 18  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560   

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

126311 เศรษฐมิติ  

Econometrics  

3(2-2-5) 126311 เศรษฐมิติ  

Econometrics  

3(2-2-5) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

International Economics 

3(3-0-6) 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

International Economics 

3(2-2-5) 

126340 การคลังสาธารณะ 

Public Finance 

3(3-0-6) 126340 การคลังสาธารณะ 

Public Finance 

3(2-2-5) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 

Elective Professional 

Foundation Courses 

3(x-x-x)    

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ2 

English for Business 

Communication II 

3(2-2-5) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ2 

English for Business 

Communication II 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 126XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18   รวม 18  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

126312 เศรษฐกิจไทย 

Thai Economy 

3(2-2-5) 126312 เศรษฐกิจไทย 

Thai Economy 

3(2-2-5) 

126313 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5)    

126360 เศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

Natural Resources and 

Environmental Economics 

3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

Natural Resources and 

Environmental Economics 

3(2-2-5) 

126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

Managerial Economics 

3(2-2-5) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

Managerial Economics 

3(2-2-5) 

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Agricultural Economics 

3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Agricultural Economics 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x)    

   126XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18   รวม 18  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

126411 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 126411 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 

126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

126xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

   126410 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

 รวม 13  รวม 13  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

126404 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 126404 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 

126405 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 126405 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 

126406 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 126406 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 

 รวม 6   รวม 6  
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ณ ห้องคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับ รายชื่อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิัฒน์ 

ดร.วิทย์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล 

ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว 

นายพันชิด ปิณฑะดิษ 

นางสาวอริยา เผ่าเครื่อง 

นายเรอืงรอง สุวรรณ์การ 

นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม 

นางสาววรัญญา ไชยทารินทร์ 

ผศ.ก าธร ธรรมพิทักษ์ 
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ประเด็นการพิจารณา 

 

1. ชื่อปริญญา 

  

ชื่อ

ปริญญา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(ศ.บ.) 

Bachelor of Economics 

(B.Econ) 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไข 

 

2. ปริญญาหลักสูตร 

  

หลักสูตร 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  Bachelor of Economics 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 

 

3.  วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร  (หมวดที่ 2  ข้อ 1 หน้า 9) 

(แจ้งให้ทราบและรับข้อเสนอเสนอแนะ) 

วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร 

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถน าความรูท้าง

เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต  

(2) เพื่อพัฒนาบัณฑติให้มทีักษะการวิเคราะหป์ัญหาด้วยเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์เพื่อการวิจัยเชงิบูรณาการ 

(3) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 
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ผูท้รงคุณวุฒิและอาจารย์เศรษฐศาสตร์มีความเห็นรว่มกันใหป้รับดังนี้ 

(1) เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถน าความรูท้าง

เศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต  

(2) เพื่อพัฒนาบัณฑติให้มทีักษะการวิเคราะหป์ัญหาด้วยเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์เพื่อการวิจัยเชงิบูรณาการ 

(3) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

4.2 ภาษาที่ใช ้: ภาษาไทย 

4.3 การรับเข้าศกึษา : รับนิสิตไทย และนิสติต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

4.4 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น : ไม่ม ี

4.5. การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 (          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 

 

5.  โครงสร้างหลักสูตรเดิม  (หมวด 3 ข้อ 3 หน้า 13- 23) 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ.       

หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 

2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   

30 หน่วยกิต 

30 30  

    1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

    1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 21 

9 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 91 91 
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84 หนว่ยกิต 

    2.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาชีพ  27 24 

    2.2  กลุ่มวชิาเอก 

           2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

           2.2.2 วิชาเอกเลือก 

           2.2.3 วิชาการศกึษาอิสระ   

การฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา 

  

46 

12 

6 

 

46 

15 

6 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    

6 หนว่ยกิต 

6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 127 

 

- จ านวนหนว่ยกิตรวม ยังคงเป็น 127 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ยังคงเป็น  30 หนว่ยกิต แตม่ีการปรับวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- หมวดวิชาเฉพาะ ยังคงเป็น  91 หนว่ยกิต แตล่ดวิชากลุ่มพืน้ฐานวิชาชีพ 3 หน่วยกิต แต่เพิม

ให้นิสติเรียนกลุ่มวชิาเอกเลือกมากขึ้น 3 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ยังคงเป็น  6 หนว่ยกิต 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 
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วิชาเอกบังคับ ยังคงเป็น 46 หนว่ยกิตดังเดิมดังตารางข้างล่าง แตค่วรสอดแทรกเนือ้หาให้เหมาะ

กับสถารการณป์ัจจุบันมากที่สุด และควรย้ายวิชาระเบียบวิธีวิจัยจากเดิมที่ท าการสอนเมื่อนสิิตอยู่ปี 

3 ภาคการศกึษาที่ 2 ไปสอนเมื่อนิสติปี 4 ภาคการศกึษาที่ 1 เพื่อให้นสิิตมีความพร้อมมากขึ้น   

 วิชาเอกบังคับหลักสูตรปัจจุบัน วิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรที่น าเสนอ

(ปรับปรุง 2560) 

1) 126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 คงเดิม 

2) 126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 คงเดิม 

3) 126113 คณิตเศรษฐศาสตร ์ 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  ควรสอนในช้ันปีสุดท้าย 

11) 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คงเดิม 

12) 126340 การคลังสาธารณะ คงเดิม 

13) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

คงเดิม 

14) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ คงเดิม 

15) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร คงเดิม 

16) 126411 สัมมนา( 1 หนว่ยกิต ) คงเดิม 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 
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วิชาเอกเลือก นิสติต้องเรียนอย่างน้อย 5 วิชา จาก 10 วิชาที่มใีห้เลือก ดังนัน้ จ านวนหนว่ยกิตในส่วน

นีจ้ะเป็น 15 หนว่ยกิต 

 

วิชาเอกเลือกหลักสูตรปัจจุบัน วิชาเอกเลือก 

หลักสูตรที่น าเสนอ(ปรับปรุง 2560) 

1. เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ คงเดิม 

2. การคลังท้องถิ่น ปิดรายวิชาการคลังท้องถิ่น โดยเปิดวิชาการคลังและ

งบประมาณท้องถิ่นแทน 

3. การลงทุนและการวิเคราะหห์ลักทรัพย์  เพื่มเนื้อหาการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาวการ

กระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

4.เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว ปิดรายวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว โดยเปิดวิชา 

เศรษฐศาสตร์ภาคบริการแทน 

5. เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ปิดรายวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์โดย

เปิดสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์แทน 

6.การวิเคราะหโ์ครงการ  ปิดรายวิชาการวิเคราะหโ์ครงการ โดยเปิดสอนวิชาการ

วิเคราะหโ์ครงการสาธารณะแทน          

7.การตลาดเกษตร คงเดิม 

8. ธนกิจการเกษตร ปิดรายวิชาธนกิจการเกษตร โดยเปิดสอนวิชา               

เศรษฐศาสตร์สุขภาพแทน 

9. เพิ่มวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

10.  เพิ่มวิชา เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมอืง 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(          )   เห็นดว้ย  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ 

(          )   เห็นควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติม 

 

6. ความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมจากผูท้รงคุณวุฒิ 

เสนอแนะให้ความรู้ ทักษะด้านการวิจัยท้องถิ่น ชุมชน ฝึกการใชฐ้านข้อมูลทุติยภูมิ/ปฐมภูม ิ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอน์ การท ากรณีศกึษา/งานวิจัยของคณาจารย์ ควรเปิดโอกาสใหน้ักศึกษา

เข้าร่วมทีม 
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 ( ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ) 

ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นางสาวอรยิา เผ่าเครื่อง 

Miss.Ariya Phaokrueng 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวอริยา เผา่เครื่อง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 356990007xxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1561  

Email mulan_dm24@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2547 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

  

 

ผลงานวิชาการ 

อริยา เผ่าเครื่อง. (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราของ

เกษตรกร:กรณีศกึษาต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.วารสารบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 2,ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-ธันวาคม, 33-47. 

อัครพงศ์ อั้นทอง และอริยา เผ่าเครื่อง. (2553). ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร               

ที่ส าคัญของไทยในตลาดจีน.วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 14,    

ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 22-47. 
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ผลงานวิจัย   

อริยา เผ่าเครื่อง. (2558). ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายกระจายอ านาจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.). 135 หน้า. 

(ผูร้่วมวจิัย) 

อริยา เผ่าเครื่อง. (2557). ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนที่มีผลต่อการลดความ

เหลื่อมล้ าในชุมชน กรณีศึกษา ต าบลหนองหล่ม จังหวัดพะเยา กรุงเทพฯ: ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.). 119 หนา้. (ผูร้่วมวจิัย) 

อริยา เผา่เครื่อง. (2557). การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพฯ:ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.). 75 หนา้. (ผูร้่วมวจิัย) 

อริยา เผ่าเครื่อง. (2556). การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าบน     

พื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา กรุงเทพฯ: ส านักงานพัฒนา

วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 178 หนา้. (ผูร้่วมวจิัย) 
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ประวัติ 

ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว 

Mr.Piyapong P Sangkaew, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 357090056xxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1561  

Email piyasangkaew@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 

 

พ.ศ. 2543 

Doctor of Philosophy (Economics ) 

The University of Wollongong , Australia 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2540 

 

พ.ศ. 2539 

เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ 

รัฐศาสตรบัณฑติ (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 
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ผลงานวิชาการ 

Khonpikul S, Jakrawatana N, Sangkaew P and Gheewala S.H. (20 15) .  EconomicallyExtended-

Material 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: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.). 56 หนา้. (ผูร้่วมวจิัย) 

ปิยะพงษ์ แสงแก้ว. (2558). แผนการเงนิและการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑข์นมจีน

กึ่งสาเร็จรูป/อบแห้ง เพื่อการพาณิชย์-กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ าเภอดอก

ค าใต้ จังหวัดพะเยา พะเยาฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา. 74 หนา้. (ประธานการวิจัย) 
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ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล 
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ชื่อ-สกุล ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31009000xxxxx   

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1561  

Email pui_8448@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 

 

 

พ.ศ. 2540 

Doctor of Philosophy ( Economics ) 

Dr.Babasheb Ambedkar Marathwada University,Aurangabad, 

India 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2524 

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การคลัง ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 

  

 

ผลงานวิชาการ 

อุไรลักษณ์ สุพรม และวิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการช าระหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรของลูกค้านาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปง 

จังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. หนา้ 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. หนา้ 1484-1497. 

 

ผลงานวิจัย   

วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล.(2555). การวิเคราะหร์ูปแบบการผลิตพชืทางการเกษตรและการจัดการ

ฟารม์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

กรุงเทพฯ: งบประมาณแผ่นดนิ. 104 หนา้ (ประธานการวิจัย) 
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นายพันชิด ปิณฑะดิษ 

Mr.Phunchit Pinthadit 

 

ชื่อ-สกุล นายพันชิด ปิณฑะดิษ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 350990063xxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1561  

Email p_phunchit@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2539 

 

 

เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

มนตรี สิงหะวาระ, พันชิด ปิณฑะดิษ, อารีย์ เชื้อเมืองพาน, วัสพล วงษ์ดีไทย และกมลทิพย์                

ปัญญาสิทธิ์. (2558) .การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลติน้ ามันไบโอ

ดีเซลในระดับชุมชน.วารสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้.ปีที่ 10 ฉบับที่ 20, 64-79. 

ผลงานวิจัย   

มนตรี สิงหะวาระ, พันชิด ปิณฑะดิษ, อารีย์ เชื้อเมืองพาน, วัสพล วงษ์ดีไทย และกมลทิพย์                

ปัญญาสิทธิ์. (2558). การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพในเขต. การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใน

เขตพืน้ที่ภาคเหนอืของประเทศไทย กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร (วช.). 200 

หน้า (ประธานการวิจัย) 
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ประวัติ 

นางสาว วรัญญา ไชยทารินทร์ 

Miss.Warunya Chaitarin 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววรัญญา ไชยทารินทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 150999000xxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1561  

Email warunya_ch@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2551 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

วรัญญา  ไชยทารินทร์. (2557) รูปแบบการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดพะเยา. 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรคิตถ์ ,จังหวัดอุตรดิตถ์, 

3-4 ธันวาคม 2557, 21-32. 

 

ผลงานวิจัย   

วรัญญา  ไชยทารินทร์.( 2557). วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดพะเยา 

กรุงเทพฯ: งบประมาณแผ่นดนิ. 60 หนา้. (ประธานการวิจัย) 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ล าดั
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ชื่อ-สกุล เลขบัตร
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ต าแหน่ง 
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จ านวนชัว่โมง ภาระสอน/ป ี
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1 นางสาวอริยา  

เผ่าเครื่อง 

356990007xxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 
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นายปิยะพงษ์ แสง

แก้ว 

55699900xxxx อาจารย์ Ph.D 

 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

 

ร.บ. 

Economics 

 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ 

ระหว่างประเทศ 

บริหารรัฐกิจ 

The University of Wollongong, 

Australia 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

3 นางสาววิทนม์นภัทร 

พุทธวโรตม์ผล 

31009000xxxx อาจารย์ Ph.D 

 

 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

Economics 

 

 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Dr. BabashebAmbedkar 

Marathwada University, 

Aurangabad, India. 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

4 นายพันชิด  

ปิณฑะดษิ 

35509900xxxx อาจารย์ วท.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

5 นางสาววรัญญา 

ไชยทารนิทร์ 

150999000xxxx อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 
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