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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Economics Program 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ช่ือเตม็ เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
   ช่ือยอ่ ศ.บ. 
 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Economics 
   ช่ือยอ่ B. Econ. 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   4  ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  ปริญญาตรีเชิงวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างประเทศ   
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

-ไม่มี- 
 5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 28/2560  

    เม่ือวนัที่  13  เดือนกนัยายน พ.ศ.2560 

  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 11/2560 

    เม่ือวนัที่  1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 
สภามหาวิทยาลยัอนุมติัการเปลี่ยนแปลงปีการศึกษาใหเ้ปิดสอน ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2563 วนัที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ก  าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา  2561 เป็นตน้ไป 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 งานสายธุรกิจ เช่น เจา้ของธุรกิจ นกัลงทุน ผูบ้ริหารองคก์ร พนกังานขององคก์รเอกชน เช่น พนกังานธนาคาร 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  

8.2 งานในก ากบัของรัฐ  เช่น พนกังานขององคก์รภาครัฐ   
8.3 งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะห์ที่ใชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ประยกุต์

ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา นกัวิเคราะห์วิจยัทางเศรษฐกิจธุรกิจ  หรือที่ปรึกษาองคก์รต่างๆ 
9. ช่ือ  นามสกลุ  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางจงรักษ ์ หงษง์าม 3-4099-0053 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Labor Economics and Human 
Capital) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

2 นายจกัรกฤช  
เจียวิริยบุญญา 

3-1009-0512 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

3 นางสาวอรอนงค ์ 
พวัรัตนอรุณกร 

3-1016-0007 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
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ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นางวิไลวรรณ เที่ยงตรง 3-4099-0051 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

5 นางสาวศิวาพร  ฟองทอง 3-4001-0028 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น      
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจจากฐานนวตักรรมตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 น าพาเศรษฐกิจไทยไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม”  ซ่ึงจะเป็นการเปลี่ยนแนวคิด จากการผลิต
สินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม  และเปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน โดยทั้งหมดมุ่งหวงัให้ประเทศไทยหลุดพน้ปัญหากับดักประเทศรายไดป้านกลาง 
(middle income trap) และสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ผนัผวนและ
รวดเร็วของกระแสโลก  อีกทั้ งมีความเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศค่อนข้างสูง ในรูปของการเงินลงทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติ คน และองคค์วามรู้ เป็นตน้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าวท าให้
การมุ่งเนน้พฒันาทกัษะและความรู้เฉพาะดา้นเพื่อสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัแก่ก  าลงั
แรงงานใหม่เป็นส่ิงจ าเป็น  รวมไปถึงความตอ้งการแรงงานที่มีทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อใชติ้ดต่อส่ือสาร 
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท างานร่วมกบัประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและระดบัสากลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงก  าหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
พฒันาก าลงัคนและแรงงาน ใหมี้ทกัษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีการคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยยกระดบัสมรรถนะแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ท่ีเน้นการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ่นเป็น
หลกัสนุบสนุนเศรษฐกิจจากชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพฒันาของนวตักรรมเทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงอยา่งยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการด าเนินชีวิต

ของชุมชนและสังคมในปัจจุบนั โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารเป็นการเปิดกวา้ง   ท  าให้การรวมตวัทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวฒันธรรม การด ารงชีวิต ที่ตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความเช่ือและแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานของหลากหลายวัฒนธรรม สถานการณ์ดงักล่าวนั้นไดส่้งผลถึง
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วิธีการด าเนินงานในภาคธุรกิจ การก ากับดูแลนโยบายสาธารณะอีกด้วย นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวนั้นเพื่อน าไปวิเคราะห์และปรับตวัในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญในโลกของการท างาน  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาค ภายในประเทศ และระดบั
สากล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพคนในทอ้งถิ่นให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และพฒันาศกัยภาพของชุมชนสู่ความเป็นสากลหลงัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยการวางแผนในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต โดย
มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรู้  ความสามารถ ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในสหวิชามาวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาเชิงปฏิบติัในสถานการณ์ปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ดว้ยการใชภ้าษาองักฤษ เป็นหลกัในการถ่ายทอดส่ือสารในการเรียนการสอนเพื่อใหใ้ชง้านไดร้ะดบัดีเยี่ยมในการ
ติดต่อ ส่ือสาร เจรจาที่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ช่วยให้บณัฑิตเป็นผูมี้ศกัยภาพในดา้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเ ป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงชุมชมท้องถิ่นระดับภูมิภาคและสากลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามกรอบนโยบายหลกัดา้นการผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น มีภารกิจหลกัดา้นการจดัการศึกษาและ

การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความตอ้งการของ

สังคมทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดงันั้น หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นหลกัสูตรที่มุ่งเนน้ในดา้นการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการน าความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานในองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดบัสากลไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางและนโยบายการ

พฒันาของมหาวิทยาลยัหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต จึงมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตในภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถ 

และศกัยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นการเรียนการสอนจึงไดส้ร้างแนวทาง

พฒันาเน้ือหาและวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุค

ปัจจุบนั 

ดา้นการวิจยัและบริการวิชาการ หลกัสูตรมุ่งเน้นการศึกษาวิจยัที่ถูกตอ้ง ทนัสมยั และตอบโจทยบ์ริบทของ

พื้นท่ีได ้ดงันั้นจึงไดส้ร้างเน้ือหาและวิธีการสอนท่ีสอดแทรกหลกัการวิจยั และเคร่ืองม่ือท่ีทนัสมยั เพื่อใหบ้ณัฑิต

สามารถประยุกต์วิธีการวิจัยในบริบทต่างๆ  รวมถึงโจทยข์องพื้นท่ี อีกทั้งยงัสามารถให้บริการวิชาการ หรือให้

ค  าปรึกษาไดอ้ีกดว้ย 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ 
  -ไม่มี- 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1. ปรัชญา  ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูท้ี่มีความรู้     มี
ความสามารถทางดา้นเศรษฐศาสตร์  สามารถใชท้ฤษฎีและประยกุต ์ วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ ใหม่ๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง อีกทั้ง บณัฑิตสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมี
ความเป็นผูน้  าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีคุณสมบัติ

ดงัน้ี 
          (1) มีความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ที่ทนัสมยั และทกัษะเฉพาะดา้น สามารถเช่ือมโยงกบัสาขาอื่นไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ ในการประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาเชิงเศรษฐกิจในสถานการณ์จริงของปัจจุบนั และอนาคตได ้
 (2) มีความสามารถต่อยอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆในอนาคตได้ 

     (3) มีทกัษะความสามารถดา้นการส่ือสาร การวิเคราะห์วิจยั การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

รับผิดชอบต่อสังคม 
(5) มีความสามารถในการปรับตวัและร่วมงานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการมีภาวะผูน้  าในการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการท างานได ้
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
o พฒันาหลกัสูตร 
 

 

1. บูรณาการองคค์วามรู้เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถน าไปปฏิบติัได้
จริง 

2. ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียน
การสอนโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

3. พฒันาระบบการประเมินผลใหเ้ป็น
มาตรฐาน 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสนบัสนุนการ
พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

2. มีกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. มีระบบและมีกระบวนการประเมินผล
ที่เป็นมาตรฐาน 

o พัฒนาการเ รียนการ
สอนใหผู้เ้รียน 

1. ส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้การ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้
กระบวนการเรียนรู้โดยการตั้ง
ค  าถาม (Problem-based learning) 
และการวิจยัเป็นฐาน(Research-
based learning) 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยพฒันา
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่ง

1. จ านวนรายวิชาที่จดัการเรียนการสอน
ที่ใชก้ารตั้งค  าถามและการวิจยัเป็นฐาน 

2. ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่
ว ัดระดับความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษาดา้นการคิดวิเคราะห์ และการ
แกปั้ญหาโดยการวิจยั 

3. ระดับคว าม รู้ คว ามสามา รถของ
นักศึ กษ า ด้า นก า รแก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป็นระบบ เป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการวิจยั 

3. บูรณาการองคค์วามรู้เป็นกลุ่มวิชา
เพื่อลดความซ ้ าซ้อนและเนน้น าไป
ปฏิบติัจริงได ้

o การพัฒนาศักยภาพ
ของนกัศึกษา 
 

1. สนบัสนุนใหน้กัศึกษา  มีกิจกรรม
พฒันาทกัษะทั้งดา้นวิชาการและ
สังคม คุณธรรมระเบียบวินยัมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

2. ส่งเสริมการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ใหค้รบทุกดา้น  ทั้งดา้นวิชาการ 
กีฬา นนัทนาการ บ าเพญ็
ประโยชน์และการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

3. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการหรือกิจกรรมที่น าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริง 

1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 
ฝึกอบรม และสหกิจศึกษา 

2. จ านวนกจิกรรมประเภทส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ สุขภาพ 
และ soft skills ที่ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของบณัฑิตที่
พึงประสงค์ 

3. จ านวนกจิกรรมหรือโครงการที่เนน้
การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ไม่นอ้ยกว่า 
3 กิจกรรม/โครงการต่อปี 

⃝   การพฒันาศกัยภาพ    
ของอาจารย ์

1.    ส่งเสริม สนนัสนุน ใหอ้าจารยไ์ด้
มีประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อ
น ามาพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการในการเรียนการสอน 

1.  ปริมาณงานทางดา้นการวจิยั 
2.  จ  านวนการการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้

ทนัสมยัของอาจารย ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
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 1.1 ระบบ 
ระบบการจดัการศึกษา ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
มีการจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวปฏิบติัในการเปิดรายวิชาและการ

จดัการศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาตน้    เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม  
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม (ถา้มี)  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 ขอ้ 9 

จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 2.3.1  ปัญหาในการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดบัอุดมศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิม    

2.3.2  ความแตกต่างของพื้นฐานความรู้ของนกัศึกษา และ ลกัษณะวิชาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมี
ความเป็นวิชาการค่อนขา้งสูง เน้นการวิเคราะห์โดยเฉพาะนโยบายหรือสถานการณ์จริงในปัจจุบนั และยงัตอ้งอาศยั
พื้นฐานการค านวณพอสมควร ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งวางแผนและฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ใหไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบจึงจะประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนตามหลกัสูตรได้  นอกจากนั้นอาจพบปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีมี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะการเรียนที่เนน้การใชภ้าษาองักฤษในสัดส่วนที่มากกว่าภาษาไทย 
 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 การจดัการใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและกลุ่มนกัศึกษารุ่นพี่ ใหค้  าแนะน าเกี่ยวกบัการใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลยั  การตั้งเป้าหมายในการเรียน ตลอดจนวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกบัหลกัสูตร และมีความต่อเน่ือง
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัได ้ 

2.4.2 จดัการเรียนภาษาองักฤษเสริมจากเรียนวิชาอื่นๆ ส าหรับนกัศึกษาบางคน 
2.4.3 จดัใหมี้การพบปะพูดคุยระหว่างนกัศึกษากบัอาจารยท์ี่ปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  

 2.4.4  มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยท์ี่ปรึกษา พร้อมแนะน าการเรียน 
            2.4.5  มีการรายงานผลของอาจารยท์ี่ปรึกษาต่อผูบ้ริหารเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
            2.4.6  มีระบบทบทวนความรู้แก่นกัศึกษาในหวัขอ้ที่นกัศึกษาไม่เขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
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  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนกัศึกษาปีละ 150  คน  

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีท่ี 1   150 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 2    150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 3     150 150 150 
ชั้นปีท่ี 4      150 150 

รวม 150 300 450 600 600 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 0 0 0 150 150 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,500,000 15,000,000 22,500,000 30,000,000 30,000,000 

 
ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2,500 บาท/
นักศึกษา 1 คน 

750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 

ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 15 จากส่วน
ที่เหลือ 

1,012,500 2,025,000 3,037,500 4,050,000 4,050,000 

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 1,251,000 2,502,000 3,753,000 5,004,000 5,004,000 

งบบุคลากร 3,100,000 6,200,000 9,300,000 12,400,000 12,400,000 

งบครุภัณฑ์ 52,000 104,000 156,000 208,000 208,000 

งบด าเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

901,000 1,802,000 2,703,000 3,604,000 3,604,000 

รวมรายจ่าย 7,066,500 14,133,000 21,199,500 28,266,000 28,266,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร    =    117,775 บาท 

 
 
 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 766/2549) ว่าดว้ย การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดบัปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบและระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการลงทะเบียนเรียน
ขา้มมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา รวมไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 
ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก  าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐาน      55 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาบงัคบั      27 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือก      12 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
   รวมทั้งส้ิน       130 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชา     
  3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลงทะเบียนรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียนเรียนรวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีคุณลกัษณะครบทุกกลุ่มคุณลกัษณะรายวิชา 
(FE, LA, EC) 
  (1) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 

000101   ภาษาองักฤษ 1       3(3-0-6) 
English I 

000102   ภาษาองักฤษ 2       3(3-0-6) 
English II 

000103  ภาษาองักฤษ 3       3(3-0-6) 
English III 

000104  ภาษาองักฤษ 4       3(3-0-6) 
English IV 

(2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
000145  ภาวะผูน้  าและการจดัการ      3(3-0-6) 
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Leadership and Management 
000153  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น       3(3-0-6) 

   Local Wisdom 
000159  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย    3(3-0-6) 

Citizenship in Democratic Society 
(3) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
000174  ทกัษะการเรียนรู้       3(3-0-6) 

Learning Skills 
000175  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา     3(3-0-6) 

Creative Thinking and Problem Solving 
000176   ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์      3(3-0-6) 

Creative Entrepreneurs 
  000160* คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขั้นพื้นฐาน         -ไม่มีหน่วยกิต- 
 
หมายเหตุ :  

1. รายวิชา 000160 เป็นรายวิชาที่นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยั 
หรือสมคัรเขา้รับการอบรมในหวัขอ้ต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่
นบัหน่วยกิต นกัศึกษาจะตอ้งสอบผ่านรายวิชา 000160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก  าหนด 

2. ขอ้มูลในวงเลบ็หมายถึงคุณลกัษณะรายวิชา (FE = Freshman Education     LA = Liberal Arts Education    
EC = Education for Creativity) 

3. นกัศึกษาสามารถเลือกวิชาอื่นๆ ท่ีส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดเ้ปิดสอนในภายหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต   
 (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน      จ านวน   55 หน่วยกิต 
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 EC101001    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1: ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 
Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices  

 EC101002    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2: โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขนั  2(2-0-4) 
 Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 

EC101003     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3: เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต์   2(2-0-4) 
 Microeconomics III: Applied Microeconomics 

EC101004    เศรษฐศาสตร์มหภาค 1: โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
      Macroeconomics I: Structureof the Economic System 

EC101005    เศรษฐศาสตร์มหภาค 2: ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และผลกระทบของนโยบาย 3(3-0-6) 
     Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

EC102006    เศรษฐศาสตร์มหภาค 3: เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต ์   3(3-0-6) 
   Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 

EC101007     คณิตเศรษฐศาสตร์1      3(3-0-6) 
       Mathematical Economics I 

EC101008     สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                   3(3-0-6) 
      Statistics for Economist 

EC101009     เศรษฐมิติ 1       3(3-0-6) 
         Econometrics I 

* EC102010    การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน     2(2-0-4) 
     Cost-Benefit Analysis 

EC102011   ระเบียบวิธีการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
    Research Methodology in Economics 

EC102012   เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีการก ากบั    3(3-0-6) 
     Economics of Regulation Theory 

EC113013  วิวฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
     Evolution of Economic Thought 

 EC102014   เศรษฐศาสตร์การพฒันา      3(3-0-6) 
    Development Economics 

EC112015  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 
    Economics of Natural Resources 

EC102016  เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์     3(3-0-6) 
      Economics of Labor and Human Capital 
 

* EC102017  เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน       3(3-0-6) 
    Economics of the Financial System 
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EC114018  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์      3(3-0-6)  
      Seminar in Applied Economics 

BS91111    หลกัการบญัชีขั้นตน้       3(3-0-6) 
    Preliminary  Principles  of  Accounting 

 
(2)  กลุ่มวิชาบังคบั (เลือกหมวดบังคบั อย่างน้อย 3 กลุ่ม)      

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ 2.1-2.6 โดยใหเ้ลือก 3 กลุ่มและใหค้รบจ านวน 27 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 
EC113019  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

       Industrial Economics 
EC113020  โซ่อุปทานและการด าเนินการ     3(3-0-6) 

       Supply Chain and Operation 
* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ      3(2-2-5) 

      Business Intelligence System 
2.2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 
EC113022  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจา้งงาน     3(3-0-6) 
     Economics of Wages and Employment 
EC113023  เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ     3(3-0-6) 

       Economics of  Education and Health 
* EC113024  เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน    3(3-0-6) 

      Economics of Household Decisions 
2.3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
EC113025  ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

    Theory of International Trade and Economic Cooperation 
EC113026  นโยบายการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

    International Trade Policy and Investment 
EC113027  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

    International Monetary Economics 
2.4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ  
EC113028  ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช้    3(3-0-6) 

       Theory of Fiscal Policy and  Applications 
EC113029  นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท    3(3-0-6) 

      Microfinance Policies and Rural Development 
EC113030  นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

       Public Policy and Economic Development 
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2.5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
EC113031  เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน     3(3-0-6) 

       Economics of  Energy Management 
 * EC113032  เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ     2(2-0-4) 

       Economics of Pollution Management 
EC113033  การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   4(4-0-8) 

       Natural Resources and Environmental Valuation 
2.6) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน  

* EC113034  เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
      Economics of Corporate Finance 

* EC113035  เศรษฐศาสตร์การลงทุน      3(3-0-6) 
      Economics of Investment 

EC113036  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน    3(3-0-6) 
      Economics of Monetary Theory and Policy 

 (3) กลุ่มวิชาเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  (เลือกในกลุ่มวิชาเลือกใหไ้ดห้น่วยกิตรวมหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกิต)   

 วิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ดังต่อไปน้ี 
EC113019  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

      Industrial Economics 
EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ     3(3-0-6) 

      Supply Chain and Operation 
* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ      3(2-2-5) 

     Business Intelligence System 
EC113022 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการจา้งงาน     3(3-0-6) 
    Economics of Wages and Employment 
EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Economics of  Education and Health 
* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน    3(3-0-6) 

       Economics of Household Decisions 
EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

  Theory of International Trade and Economic Cooperation 
EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 

   International Trade Policy and Investment 
EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

   International Monetary Economics 
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EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช้    3(3-0-6) 
      Theory of Fiscal Policy and  Applications 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท    3(3-0-6) 
     Microfinance Policies and Rural Development 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
      Public Policy and Economic Development 

EC113031  เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน     3(3-0-6) 
      Economics of Energy Management 

EC113032  เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ     2(2-0-4) 
      Economics of Pollution Management 

EC113033  การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   4(4-0-8) 
      Natural Resources and Environmental Valuation 

* EC113034  เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
      Economics of Corporate Finance 

* EC113035  เศรษฐศาสตร์การลงทุน      3(3-0-6) 
      Economics of Investment 

EC113036  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน    3(3-0-6) 
      Economics of Monetary Theory and Policy 

EC113037  เศรษฐศาสตร์การเมือง      3(3-0-6) 
    Political Economy 

* EC113038 หลกัปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
    Principle of Philosophy and Ethics of Economics 
EC113039  เศรษฐมิติ 2       3(3-0-6) 
    Econometrics II 
EC113040 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
    Mathematical Econcmics II 
EC113041 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Microeconomics 
EC113042 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Macroeconomics 

 
* EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

     Tourism Economics 
EC113044  เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์      3(3-0-6) 
     Ecological Economics 
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EC113045  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง      3(3-0-6) 
    Transportation Economics 
EC113046  เศรษฐศาสตร์ประชากร      3(3-0-6) 
    Population Economics 

 *EC113047 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม      3(3-0-6) 
    Behavioral Economics  
EC113048 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลอง  3(3-0-6) 

   ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์       
   Primary and Experimental Data Analysis for Economist 

EC113049 เศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง      3(3-0-6) 
    Greater Mekong Subregion Economics 

* EC113050  ภูมิเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
    Geographical Economics 

* EC113051  วิธีเชิงตวัเลขส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
    Numerical Methods for Economic Analysis 

* EC113052  การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ    3(3-0-6) 
    Business and Economic Forecast 

* EC113053  เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยกุต์    3(3-0-6) 
    Applied Macro and Financial Econometrics 

* EC113054  ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั      3(3-0-6) 
    Startup Entrepreneurship 

* EC113055 การเรียนรู้แบบเปิด      3(3-0-6) 
   Open Learning 
EC113056 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
    Special Topics in Public Policy and Economic Development 
EC113057 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
                   Special Topics in Industrial Economics and Logistics System 
EC113058 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์  3(3-0-6) 
    Special Topics in Labor Economics and Human Capital 
EC113059 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

   Special Topics in International Economics 
EC113060 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
    Special Topics in Economics of Natural  Resources and  Environment 
EC113061 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 

      Special Topics in Financial Economics 
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EC114062 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                9 หน่วยกิต 
    Cooperative Education in Economics 
BS912111 หลกัการบญัชีขั้นกลาง      3(3-0-6) 

      Intermediate Accounting  
BS923344  การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 

    International Financial Management 
BS923350  การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน    3(3-0-6) 
    Financial Valuation and Value Creation 
BS923351  การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
    Entrepreneurial Finance 
BS923352  การวิเคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน     3(3-0-6) 
    Financial Derivatives Analysis 
BS923353  การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหน้ี    3(3-0-6) 
    Equity and Fixed Income Instruments Analysis 
BS923359  การวางแผนดา้นการลงทุน      3(3-0-6) 
    Investment Planning 
BS931111    หลกัการตลาด       3(3-0-6) 
      Principles of Marketing 
BS932111   พฤติกรรมผูบ้ริโภค      3(3-0-6) 

       Consumer Behavior 
 
 (4)  กลุ่มวิชาเลือกเสรี        จ านวน 6 หน่วยกิต 
 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ใชร้ะบบรหสัวิชาตามระบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงใชร้ะบบ รหสัตวัเลข จ านวน 6 หลกั  
 ตวัเลข 2 ตวัแรก 
   000xxx  หมายถึง   รายวิชาส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 
   BS91-93xxxx หมายถึง    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 
   EC10-11xxxx หมายถึง   คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ตวัเลขหลกัที่ 3   หมายถึง  ล าดบั ระดบัของวิชา 
 ตวัเลขหลกัที่ 4 หลกัที่ 5 และหลกัที่ 6  หมายถึง   ล าดบัท่ีของรายวิชา 
 

 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
000101 ภาษาองักฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

000174 ทกัษะการเรียนรู้ 
Learning Skills 

3(3-0-6) 

EC101004 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
Macroeconomics I : Structure of the Economic System 

3(3-0-6) 

EC101005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 :ความสัมพนัธ์ของตวัแปรและผลกระทบของนโยบาย 
Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

3(3-0-6) 

EC113013 วิวฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
Evolution of Economic Thought 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 15 

      
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 

000102 ภาษาองักฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

000153 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
Local Wisdom 

3(3-0-6) 

000159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
Citizenship in Democratic Society 

3(3-0-6) 

EC101001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด 
Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices 

4(4-0-8) 

EC101002 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขนั 
Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 

2(2-0-4) 

EC101007 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1  
Mathematical Economics I     

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 33 

 
 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
000104 ภาษาองักฤษ 4 

English IV 
3(3-0-6) 

000175 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

BS911111 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 
Preliminary Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

EC101003 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต ์

Microeconomics III: Applied Microeconomics 

2(1-2-4) 

* EC102010 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
Cost-Benefit Analysis 

2(2-0-4) 

EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
Economics of Natural Resources 

3(3-0-6) 

EC102016 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์
 Economics of Labor and Human Capital 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 70 
 

 

 

ส่วนแผนการศึกษาตั้งแต่ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ เป็นตน้ไป มีความแตกต่างตามกลุ่มวิชาเช่ียวชาญเฉพาะ          
ท่ีนกัศึกษาเลือก ดงัต่อไปน้ี 

000103 ภาษาองักฤษ 3 
English III 

3(3-0-6) 

EC101008 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  
Statistics for Economist 

3(3-0-6) 

EC101009 เศรษฐมิติ  1 
Econometrics I      

3(3-0-6) 

EC102006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3: เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต์ 
Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 

3(3-0-6) 

EC102014 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 
Development Economics 

3(3-0-6) 

* EC102017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน  
Economics of Financial System  

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 51 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 

000176 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์
Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

EC102012 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีการก ากบั 
Economics of Regulation Theory 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ 
Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 
EC113022 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 
3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 
Economics of  Education and Health 

3(3-0-6) 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 
Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 
3(3-0-6) 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 
Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
Natural Resources and Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 
* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 
3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 
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 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 85 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 
000145 ภาวะผูน้  าและการจดัการ 

Leadership and Management   
3(3-0-6) 

EC102011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
Theory of International Trade and  Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
International Trade Policy and Investment 

3(3-0-6) 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 
International Monetary Economics 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

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

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 
Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 
Public Policy and Economic Development 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 
* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 
3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 100 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 

EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 
Seminar in Applied Economics 

3(3-0-6) 
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EC113xxx วิชาเลือก 
Major Elective 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและระบบโลจิสตกิส์ 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ 
Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 
EC113022 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยคา่จา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 
3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 
Economics of  Education and Health 

3(3-0-6) 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 
Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 
3(3-0-6) 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 
Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

EC113033 การประเมินคา่ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
Natural Resources and Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 
* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 
3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 115 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 
EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 
3(3-0-6) 
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EC113xxx วิชาเลือก 
Major Elective 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 
Major Elective 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130 

 

กรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์  จะมีแผนการเรียนในปี 3-4 ดังต่อไปน้ี 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 

000176 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์
Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

EC102012 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีการก ากบั 
Economics of Regulation Theory 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและระบบโลจิสตกิส์ 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ 
Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 
EC113022 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยคา่จา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 
3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 
Economics of  Education and Health 

3(3-0-6) 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 
Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 
3(3-0-6) 
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* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 
Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

EC113033 การประเมินคา่ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
Natural Resources and Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 
* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 
3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 88 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 

000145 ภาวะผูน้ าและการจดัการ 
Leadership and Management   

3(3-0-6) 

EC102011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
Theory of International Trade and  Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
International Trade Policy and Investment 

3(3-0-6) 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 
International Monetary Economics 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

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

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 
Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 
Public Policy and Economic Development 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 



 

มคอ.2 

25 
 

* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 
Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 106 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 

EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 
Seminar in Applied Economics 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 
Major Elective 

3(3-0-6) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ จ านวน 1 กลุ่ม (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและระบบโลจิสตกิส์ 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ 
Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 
EC113022 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยคา่จา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 
3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 
Economics of  Education and Health 

3(3-0-6) 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 
Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 
3(3-0-6) 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 
Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

 

EC113033 การประเมินคา่ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
Natural Resources and Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน 
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* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 
Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 121 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 
EC114062 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                                

Cooperative Education in Economics 
9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 000101  ภาษาองักฤษ1       3(3-0-6) 

English I 
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เง่ือนไขของรายวิชา ไม่มี 
การพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถส่ือสารไดใ้นชีวิตประจ าวนัและในการเรียน 

 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day lifeand 
learning 

 
000102  ภาษาองักฤษ 2       3(3-0-6) 

English II 
  เง่ือนไขของรายวิชา 000101 
  การพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถส่ือสารไดใ้นชีวิตประจ าวนัและในการเรียนใน 
 ระดบัท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000101 

Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day life and 
learning at a higher level than the course 000101 

 
000103  ภาษาองักฤษ 3       3(3-0-6) 

English III 
  เง่ือนไขของรายวิชา 000102 
  การพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ไดใ้นชีวิตประจ าวนัการเรียน และ อาชีพ 

 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation 

 
000104  ภาษาองักฤษ 4                      3(3-0-6)  

English IV 
เง่ือนไขของรายวิชา 000103 

 การพฒันาทกัษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ไดใ้นชีวิตประจ าวนั การเรียน และ อาชีพ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000103 

Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation at a higher level than the course 000103 

 
 
 
 
 

000145    ภาวะผูน้  าและการจดัการ                    3(3-0-6) 
 Leadership and Management   
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผูน้  า บุคลิกภาพ ลกัษณะและบทบาทผูน้  า การสร้างทีมงานและการ
ท างานเป็นทีม หลกัการและทฤษฎีการจดัการ  การจดัการตวัเอง การจดัการกบัภาวะวิกฤต การจดัการกบัการ
เปลี่ยนแปลง การจดัการกบัความขดัแยง้ การจดัการเชิงกลยทุธ์ แนวทางในการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้  า และ
การจดัการ 

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team 
building and team working, principle and  theories of management, self management,  crisis management, 
change management, conflict management, strategic management, development of leadership and  management. 

 
000153  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
  เง่ือนไขของรายวิชาไม่มี 

 องค์ความรู้ดา้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นในการพฒันาชุมชน การปลูกฝังวฒันธรรมอนัดีงาม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in community 
development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation 

 
000159  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย    3(3-0-6) 

Citizenship in Democratic Society  
 เง่ือนไขของรายวิชา ไม่มี 

แนวคิดหลกัการและองคค์วามรู้เกี่ยวกบัความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการด ารงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ การพฒันาการมีส่วนร่วม
อยา่งสันติวิธี การพฒันาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society, the rights 
and duties of citizens according to the constitution, retain pride and worthiness of humanity, development of 
peaceful participation, development of social-mindedness tocultivate citizenship 

 
000174  ทกัษะการเรียนรู้        3(3-0-6) 
  Learning Skills 

 เง่ือนไขของรายวิชาไม่มี 
 แนวคิดและความส าคญัของทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 การรู้ดิจิทลั การคิดเชิงวิเคราะห์การ
คดัสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวเิคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ 
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 
 Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, 
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, 
academic ethics and integrity 



 

มคอ.2 

29 
 

 
000175  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา                       3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
  เง่ือนไขของรายวิชา ไม่มี 

หลกัการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์ การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ การใหเ้หตุผล 
การตดัสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์การประยกุตก์ารคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส าหรับการแกปั้ญหา 

Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking,  
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of 
mathematic scientific and social thinking for problem solving 

 
000176  ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์                        3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
  เง่ือนไขของรายวิชา:ไม่มี 

 คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ หลกัจริยธรรมส าหรับผูป้ระกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รการสร้างแรงจูงใจ การตดัสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้าง 
แบรนด ์และเคร่ืองหมายการคา้ การบญัชีเบ้ืองตน้ การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 
 Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding and trademark, 
basic accounting, tax payment, and business evaluation 
 

EC101001             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด                                                 4(4-0-8) 
Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทน า ทฤษฎีผูบ้ริโภคและอุปสงค ์ทฤษฎีผูผ้ลิตและอุปทาน ดุลภาพของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

Introduction, consumer theory and demand, theory of firm and supply, equilibrium of demand and supply 

 
EC101002             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขนั                                 2(2-0-4) 
                             Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 
                             เง่ือนไขของรายวิชา : EC101001 

              โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั ความลม้เหลวของตลาด และ
การวิเคราะห์สวสัดิการ 
              Market structures, analysis of business and competitive environment, market failure, and welfare 
analysis 
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EC101003             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต ์                                                 2(1-2-4) 
Microeconomics III : Applied Microeconomics 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC101002 

การส ารวจและแบ่งแยกตลาด การวิเคราะห์อุปสงค ์การวิเคราะห์ตน้ทุน งบดุลและบญัชีการบริหาร 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาด 

Market survey and segmentation, demand analysis, cost analysis, balance sheet and managerial 
accounting, industrial analysis, and market structure 

 
EC101004 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
  Macroeconomics I : Structure of  Economic System  
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 เศรษฐกิจมหภาคขั้นแนะน า รายไดป้ระชาชาติ ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ 
 Introduction to macroeconomy, national income, output market, money market, and foreign 
exchange market 

 
EC101005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 : ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และผลกระทบของนโยบาย                 3(3-0-6) 
  Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

 เง่ือนไขรายวิชา: EC101004  
แบบจ าลอง IS-LM-BP การวิเคราะห์นโยบายการเงิน  การวิเคราะห์นโยบายการคลงั ตลาดโภค

ภณัฑโ์ลกและเศรษฐกิจไทย  แบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลและบญัชีการเจริญเติบโต
และการวิเคราะห์นโยบายดา้นอุปทาน 

IS-LM-BP model,monetary policy analysis, fiscal policy analysis, global commodity markets and 
the Thai economy, solow growth model and growth accounting, and supply-side policy analysis 

 
EC102006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 : เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต์                3(3-0-6) 

Macroeconomics III : Applied Macroeconomics 
เง่ือนไขรายวิชา : EC101005 
แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและการพยากรณ์  การจดัท าขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาคและการเขียน

รายงานเศรษฐกจิมหภาค 
Macroeconomic model and forecasting, constructing macroeconomic data, and writing 

macroeconomic report 
 

EC101007 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1       3(3-0-6) 
Mathematical Economics I 
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เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
การหาค่าเหมาะสมที่สุด และวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์แคลคูลสัเบ้ืองตน้อนุพนัธ์

อนุพนัธ์บางส่วน  การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่มีเง่ือนไข การหาค่าเหมาะสมที่สุด แบบมีเง่ือนไข พีชคณิต
เชิงเส้นการวิเคราะห์ตารางปัจจยั-ผลผลิต (input-output) โปรแกรมเชิงเส้น 

Introduction to calculus, derivative, partial derivative, unconstrained optimization, constrained 
optimization, linear algebra, Input – Output analysis and linear programming 

 
EC101008 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                     3(3-0-6) 

Statistics for Economist 
เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
สถิติเชิงพรรณนาส าหรับเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจายการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า

และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบง่าย การ
วิเคราะห์สมการแบบเชิงซ้อน สถิตินอนพาราเมทรกซ์และการออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง  

Descriptive statistics for economics, probability, sampling distribution, estimation and hypothesis 
testing, analysis of variance, simple and multiple regressions, non-parametric statistic and sampling design 

 
EC101009 เศรษฐมิติ  1                        3(3-0-6) 
  Econometrics I 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 เศรษฐมิติเบ้ืองต้นและโครงสร้างของข้อมูล การใช้โปรแกรม Stata เบ้ืองต้น พื้นฐานของการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยและวิธีก  าลงัสองนอ้ยที่สุด ขอ้สมมุติของแบบจ าลองคลาสสิค  การวิเคราะห์ถดถอยอยา่ง
ง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  รูปแบบฟังก์ชนัและการคดัเลือกตวัแปรการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา
เบ้ืองตน้ ชัว่โมงปฏิบติัการ 
 Introduction to econometrics and structures of economic data, introduction to stata program, basic 
regression analysis and OLS, classical model assumptions, simple and multiple regression, functional form 
and variable selection, introduction to time series analysis, and lab/workshop 

 

* EC102010           การวิเคราะห์ตน้ทุนกบัผลตอบแทน                                                                             2(2-0-4) 
                Cost-Benefit Analysis 
                เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

บทน า แนวคิดพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนกบัผลตอบแทน  การระบุและการประเมินค่า
ต้นทุนและผลตอบแทน เง่ือนไขของการตัดสินใจในการลงทุน อัตราคิดลดของสังคม และแนวคิดการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

Introduction, conceptual foundations of cost-benefit analysis, identification and valuation of costs 
and benefits, investment decision criteria, the social discount rate, and concept of social return on investment 
(SROI) 
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EC102011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์        3(3-0-6) 

Research Methodology in Economics 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC101003 และ EC102006 
ความรู้พื้นฐานการวิจยั วิธีการวิจยั ขั้นตอน กระบวนการ การก าหนดปัญหาและหัวขอ้ทฤษฎีและ

แนวคิด แบบจ าลองเศรษฐกิจไทย สมมติฐานงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลงานการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอวิจยั  

Basic knowledge of economic research, research methodology, sequence, process, problem and 
topic selected, theory and concept, economic model of Thailand, research hypothesis, data analysis, research 
report, literature review and documentary related, research topic, and proposal writing 

 
EC102012 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีการก ากบั       3(3-0-6) 
  Economics of Regulation Theory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทฤษฎีที่ว่าดว้ยการก ากบัทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของ Coase บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
การก ากบัของรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ เช่น บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน การเคลื่อนไหวของ
แนวทางไม่ก  ากบัของลทัธิเสรีนิยมใหม่ รูปแบบการก ากบัในระดบัโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การจดัอนัดบั
ความโปร่งใส และ กฏระเบียบดา้นแรงงานและส่ิงแวดลอ้ม  

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 
The theory of Economic Regulation, Coase theorem, role of government in economic system, 

government regulation in economic activities such as public services and infrastructure, the movement of 
Neoliberalism’ s Deregulation, forms of global regulation in 21st century such as transparency ranking, and 
the private regulation of labour and environment 

 
EC113013 วิวฒันาการของความคิดทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Evolution of Economic Thought 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
วิวฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมยัพาณิชยนิ์ยม จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 21 บริบท

สังคมเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสมยัซ่ึงมีผลต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในยคุนั้น  
Evolution of economic thought sincemercantilism until the early of 21th century, social and 

economic context that influences the way of economic thought in each period 
 
EC102014 เศรษฐศาสตร์การพฒันา        3(3-0-6) 
  Development Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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 ภาพรวมการพฒันาทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ความไม่เท่าเทียมกนัและ
การพฒันาความยากจนและภาวะพร่องโภชนาการ  การเติบโตของประชากรและการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
การพฒันาพื้นท่ีชนบทและชุมชนเมืองภาคเกษตรกรรมกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 Overview of economic development, theories of economic growth, inequality and development, 
poverty and under nutrition, population growth and economic development, rural-urban development, and 
agricultural sector and economic development 

 
EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6) 
  Economics of Natural Resources 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ความลม้เหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก สิทธิในทรัพยสิ์น ทรัพยากรใชแ้ลว้หมดไป ทรัพยากร
ท่ีใช้ทดแทนใหม่ได้ พลังงานน ้ า  พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ 
เศรษฐศาสตร์การจดัการป่าไม ้ เศรษฐศาสตร์การจดัการทรัพยากรน ้ า เศรษฐศาสตร์การจดัการประมง นิเวศ
บริการ การจ่ายค่าตอบแทนการใหบ้ริการของระบบนิเวศ แนวคิดเร่ืองความยัง่ยืนทางเศรษฐศาสตร์ 
 Market failure and externalities, property rights, non-renewable resources, renewable resources, 
hydro-energy, hydroelectric energy, biomass energy, solar energy, wind energy, nuclear energy, economics 
of forestry, economics of water resources, economics of fisheries, ecosystem services, payment for 
ecosystem services, economic concept of sustainability 
 

EC102016 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์      3(3-0-6) 
   Economics of Labor and Human Capital 
  เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

อุปสงค์แรงงานและมูลค่าแรงงาน ตลาดแรงงานของผูซ้ื้อน้อยราย อุปทานแรงงานและการเลือก
งาน การก าหนดค่าจา้งและดุลยภาพตลาด กลไกตลาดและการแทรกแซงของภาครัฐ ความฝืดในกลไกตลาด
การหางาน การจ้างงาน และการสับเปลี่ยนพนักงาน อ  านาจในการต่อรอง รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ทุน
มนุษยแ์ละความสัมพนัธ์กบัรายได ้ การลงทุนในทุนมนุษย ์

Demand for labor and value of labor inputs, monopsonistic labor market, labor supply and 
occupation a choice, wage determination and market equilibrium, market mechanism and government 
interventions, market frictions, job search, employment, turnover, bargaining power, pay schemes, human 
capital and income and human capital investment 

 
 
 

* EC102017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน       3(3-0-6) 
Economics of Financial System 

  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101004 
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โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน หน้าที่และการจ าแนกตลาดการเงิน ประเภทและบริการ
ของสถาบนัการเงิน การก  ากบัดูแลธุรกิจ และนโยบายเศรษฐกิจผ่านตลาดการเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการ
อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรในระบบการเงิน 

Structures and roles of financial markets, functions and classification of financial markets, types 
and services of financial institutions, business regulation and economic policies through  financial markets, 
economic theory of the the relationship between variables in the financial system 

   
EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์      3(3-0-6) 

 Seminar in Applied Economics 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC102011 
การอภิปรายประเดน็ต่าง ๆ เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร์การพฒันา 

 วิจยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์
Research on Applied Economics 

 
EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 

Industrial Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101003 
   บทน าเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การพฒันาอุตสาหกรรม กลยทุธ์การตั้งราคาแบบต่างๆ ส่วนขยาย

แบบจ าลองตลาดผูข้ายนอ้ยราย เกมสองล าดบัในตลาดผูข้ายน้อยราย การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์
และการโฆษณา และบทบาทของขอ้มูลข่าวสาร 

Introduction to industrial economics, industrial development, pricing strategies, extensions of 
oligopoly models, two-stage games in oligopoly, product differentiation and advertising, vertical integration, 
and roles of information 

 
EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ                      3(3-0-6) 
  Supply Chain and Operation 
  เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

 กรอบยุทธศาสตร์การวิเคราะห์โซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การวางแผนและการ
เช่ือมโยงอุปสงค์และอุปทาน การวางแผนและการจัดการสินคา้คงคลงัในโซ่อุปทาน การออกแบบและการ
วางแผนเครือข่ายการขนส่ง ท าเลท่ีตั้งของอุตสาหกรรม 

Strategic framework to analyze supply chains, designing the supply chain network, planning and 
lining demand and supply, planning and managing inventories in a supply chain, designing and planning 
transportation networks and industrial location 

 
* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ        3(2-2-5) 
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  Business Intelligence System 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของระบบธุรกิจอจัฉริยะ สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอจัฉริยะ แนวคิดพื้นฐาน 
เกี่ยวกบัระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ความรู้ขั้นแนะน าเกี่ยวกบัคลงัขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจขั้นหลกั รูปแบบของการวิเคราะห์ขอ้มูล รายงานทางธุรกิจ การน าเสนอขอ้มูลโดย
ภาพรวม การประยกุตใ์ชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ และกรณีศึกษา  

Basic concepts of business intelligence system, the architecture of business intelligence system, 
basic concepts of decision support system, introduction to data warehousing, data warehouse design, 
fundamental of business analytics, form of data analysis, business reporting, data visualization, business 
intelligence applications, and case studies  

 
EC113022 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจา้งงาน                   3(3-0-6) 

Economics of Wages and Employment 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC102016 

การวิเคราะห์อุปสงคแ์รงงานและอุปทานแรงงาน  การก  าหนดค่าจา้งการลงทุนดา้นทุนมนุษยร์ะดบั
บุคคลองคก์รและรัฐบาล และผลตอบแทนของการลงทุนมนุษย ์

Analysis of labor demand and supply, wage determination, human capital investments at  
individual, firm and society level, and return on human capital investments 

 
EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ                              3(3-0-6) 
  Economics of  Education and Health 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานดา้นเศรษฐศาสตร์การศึกษา ผลตอบแทนของการศึกษา ผลกระทบภายนอกและ
ผลกระทบของเพื่อนรอบข้าง งบประมาณส่วนกลางด้านการศึกษา คุณภาพผู ้สอน นโยบายการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สุขภาพและผลิตภาพส่วนบุคคล การลงทุนส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ การลงทุนในองคก์รดา้น
สุขภาพพนกังาน นโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ 

Basic concepts of education economics, the returns to education, externalities and peer effects, 
government budget for education, teacher quality, higher education policy, health and individual 
productivity, individual health investment, firm investment in employees’ health and welfare,  public health 
policy 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน       3(3-0-6) 
  Economics of Household Decisions 

เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
บทบาทและความส าคญัของหน่วยครัวเรือน เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยภาวะการเจริญพนัธ์ุ เศรษฐศาสตร์

ว่าดว้ยการแต่งงาน การหยา่ร้างและรูปแบบครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจระดบัครัวเรือน 
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การตดัสินใจของครัวเรือนเพื่อเลือกระหว่างการท างานและการพกัผ่อน บทบาทและความส าคญัของการ
ลงทุนจากครัวเรือนในทุนมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาวะความกินดีอยู่ดี การบริหารความมั่งคั่ง การ
กระจายรายไดแ้ละความสุขในครัวเรือน 

Role and importance of household units, economics of fertility, economics of marriage divorce and 
household formation, household consumption behaviour and decision making, household decisions on work 
and leisure, role and importance of household investments in human capital, economics of household well-
being wealth management income distribution and happiness 

 
EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 

Theory of International Trade and Economic Cooperation 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
ภาพรวมของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ทฤษฎีคลาสสิคเกี่ยวกบัเหตุผล และผลที่

ตามมา ของการคา้ขายสินคา้และปัจจยัการผลิตระหว่างประเทศ  สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศที่เป็นที่รู้จกั  เหตุผลที่มีการรวมกลุ่ม  เหตุและ
ผลที่ตามมาของขอ้ตกลงทางการคา้เสรีระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจการเมืองของขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

Overview of international economic relationship, classic theories of the causes and consequences 
of international trade in goods and factors of production, current situation in international economic 
cooperation and well-known multilateral trade agreements, rationale for international economic cooperation, 
causes and consequences of free trade agreements, political economy of international  trade agreements 

 
EC113026 นโยบายการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Trade Policy and Investment 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวทางปฏิบติัดา้นนโยบายการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัเหตุและผลที่ตามมาของนโยบาย

ลกัษณะต่างๆเศรษฐกิจการเมืองของนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ  สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการลงทุน
ระหว่างประเทศ  เหตุและผลที่ตามมาของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจการเมืองของการลงทุนโดยตรง และการลงทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศ 

Current practices in international trade policy, tools of trade policy, causes and consequences of 
various trade policies, the political economy of international trade policy, current situation in international 
investments, causes and consequences of foreign direct investments (FDI) and foreign portfollio investments 
(FPI) and the political economy of FDI and FPI 

 
EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International Monetary Economics 
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เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
ระบบบญัชีประชาชาติ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน

ระบบการเงินระหว่างประเทศ เขตเงินตราที่เหมาะสม โลกาภิวตัน์ทางการเงิน แนะน าบทบาทสถาบนัการเงิน
ระหว่างประเทศ 

Systems of national accounts, international balance of payments, foreign exchange market, 
exchange rate determination, international monetary system, optimum currency area, financial globalization 
and introduction to international financial institutions 

 
EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้      3(3-0-6) 
  Theory of Fiscal Policy and  Applications 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC102014 

 บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ  ทฤษฎีสินคา้สาธารณะ  โครงสร้าง
รายรับของรัฐบาล  ทฤษฎีภาษีอากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพภาษี  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยรายจ่ายภาครัฐ 
หน้ีสาธารณะ การลงทุนสาธารณะ  การคลงัทอ้งถิ่น  การคลงัรัฐวิสาหกิจ  การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหาร
หน้ีสาธารณะสู่การก าหนดนโยบายภาครัฐ  การประยุกต์แนวคิดสินคา้สาธารณะกบัการใชน้โยบายภาครัฐ
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหารการคลงัทอ้งถิ่นในทางปฏิบติั 

Role of government in the economy, welfare economics,  theory of public goods, structure of 
government revenue, taxation theory and analysis of tax efficiency, economics of government expenditure, 
public debt, public investment, local fiscal, the fiscal of state enterprise, the applications of public debt 
management to government policies, the implementations of public goods concept and local treasury 
management 

 
EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท     3(3-0-6) 
  Microfinance Policies and Rural Development 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101009 
   ความหมายและความส าคญัของพื้นท่ีชนบท แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและการเงินชุมชน ผลกระทบ

จากการพฒันาต่อพื้นท่ีชนบท ระบบและการบริหารสถาบนัการเงินชุมชน ผลกระทบของสถาบนัการเงิน
ชุมชนต่อการพฒันาชนบท 

   Meaning and importance of rural area, concept of economics of microfinance, development impacts 
in rural area,  microfinancesystem and management and microfinance impacts in rural development 

 
EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
  Public Policy and Economic Development  
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC113028 
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 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  แนวคิดเร่ืองค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ และการคุม้ครองทางสังคม  นโยบายดา้นประชากร นโยบายสวสัดิการสังคม และการวิเคราะห์
นโยบายสุขภาพและผลกระทบของนโยบาย นโยบายทางเกษตรและอุตสาหกรรม  นโยบายดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินผล 

   Tools for public policy analysis, concept of economic rent, economics of social welfare, social 
protection, population policy, social welfare policy, analysis of health policy and its impact, agriculture and 
industrial policies, energy and environmental policies, public policy analysis and evaluation 

 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน                      3(3-0-6) 
  Economics of Energy Management 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101003 

 หน่วยวดัพลงังานและการแปลงหน่วยพลงังาน  สถานการณ์พลงังานของไทยและโลกอุตสาหกรรม
พลงังานในประเทศไทย  แบบจ าลองการจดัสรรพลงังานที่ใชแ้ลว้หมดไปและส่วนขยาย  การท านายการผลิต
พลังงานแบบจ าลอง Hubbert และแบบจ าลอง Hotelling บทบาทของกลุ่ม OPEC การพยากรณ์อุปสงค์ 
อุปทาน และราคาพลงังาน  แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์พลงังานเพื่อการวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลงังาน  การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพลงังาน 
  Energy units and conversions, energy situation in Thailand and the rest of the world, energy 
industry in Thailand, non-renewable energy model and extensions, energy production forecast, Hubbert 
peak and Hotelling model, the role of OPEC, forecasts of energy demand, supply, and price, energy 
economic modeling for analyzihng energy industries, and economic evaluation of energy projects 
 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ      2(2-0-4) 
  Economics of Pollution Management 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 แนวคิดการจดัการมลพิษทางเศรษฐศาสตร์เคร่ืองมือในการจดัการมลพิษ: ทฤษฎีของโคส (Coase) 
การบงัคบัและควบคุม เคร่ืองมือ: วิธีเปรียบเทียบทางการตลาด (Market Approach) แนวคิดคาร์บอนเครดิต  
ผลของภาวะโลกร้อนต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ การจดัการสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (Kyoto Protocol) 
บทบาทของเคร่ืองมือทางนโยบาย ภาษีคาร์บอน และ cap-and-tradeและข้อโต้แยง้ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  การรับมือความเท่าเทียม (equity issues) ดา้นราคา
พลงังาน และผลกระทบการอุดหนุนเช้ือเพลิงและพลงังานทดแทน  
 Economic concepts of pollution control, Coase Theorem, Command and Control tools, market 
approach, concept of carbon credits, global warming and economic policy, economics of the Kyoto protocol, 
roles of carbon emission tax and arguments for cap- and- trade, climate change and ASEAN economies, 
management of equity issues in energy price, renewable energy, impact of fuel and energy subsidies 

  
EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม     4(4-0-8) 
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  Natural Resources and Environmental Valuation 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การจ าแนกและประเมินมูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่า
การประเมินมูลค่าแบบเปิดเผย การประเมินมูลค่าแบบทางตรง การออกแบบการทดลองทางเศรษฐศาสตร์
การโอนผลประโยชน์ แนวคิดเกี่ยวกบัการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ภายใตส้ภาพ
สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แบบจ าลอง 
 Clasification and valuation of costs and benefits, theory of valuation, revealed preference techniques, 
stated preference techniques, experimental auctions for valuation, benefit transfer, concept of  collective 
primary data, cost-benefit analysis under climate change and G-Cubed model 
 

* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ         3(3-0-6) 
  Economics of Corporate Finance 
  เง่ือนไขของรายวิชา :BS911111  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกบัการจดัการการเงินของธุรกิจ ระบบการเงินของธุรกิจ การบริหาร
สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยร์ะยะยาวของธุรกิจ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและการจดัหาเงินทุน
ของกิจการ การประเมินมูลค่าของกิจการ การจัดการความเส่ียงของกิจการ การควบรวมกิจการ การลงทุน
ของธุรกิจ 

The economic theory of business management  financial system in business, current and long-term 
asset management,  analysis of the capital structure and financing for business, business valuation, risk 
management, mergers and acquisitions, and investments in business 

 
* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน        3(3-0-6) 
  Economics of Investment 
  เง่ือนไขของรายวิชา :* EC113034 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยร์ายตวัและกลุ่มหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนที่ตอ้งการและตวั  แบบการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์
การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัทางเทคนิค และการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์

Economic theories of investment, risk and return of security and portfolio, required rates of returns, 
model for security valuation, fundamental and technical analysis and portfolio management 

 
 
EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน      3(3-0-6) 
  Economics of Monetary Theory and Policy 

  เง่ือนไขรายวิชา : EC101005 
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   ภาพรวมของระบบการเงิน เงินและการคลงัสาธารณะ เงินและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ทฤษฎี
การเงินดั้งเดิม ทฤษฎีการเงินสมยัใหม่ ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการเงินและตลาดการเงิน เคร่ืองมือและ
เป้าหมายของการด าเนินนโยบายการเงิน กลไกส่งผ่านนโยบายการเงิน วิวฒันาการของนโยบายการเงินใน
ประเทศไทย 

   An overview of the financial system, money and public finance, money and the open economy,the 
traditional monetary theory, the modern monetary theory, relationship between monetary policy and 
financial market, the tools and target of monetary policy, framework for the conduct of monetary policy, 
monetary transmission mechanisms, the evolution of monetary policy in Thailand 

        
EC113037 เศรษฐศาสตร์การเมือง        3(3-0-6) 

Political Economy 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
ความไม่ลงรอยกนัและการประชนักนัของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพิจารณาเศรษฐศาสตร์คลาสสิค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ การวิจารณ์ทฤษฎีของนีโอคลาสสิค ตลอดจน
ส านักคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอื่นๆที่ส าคัญ เช่น เศรษฐศาสตร์สถาบัน และข้อถกเถียงส าคัญที่
เกี่ยวเน่ืองกบัเศรษฐกิจการเมืองไทย 

Economic theory in disagreement and the contest of economic ideas, classical political economy 
in particular the political economy of Karl Marx, the critique of neoclassical model, other political economic 
school such as institutional economics, and the debate in important topics relating to Thai political economy 

 
* EC113038 หลกัปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Principle of Philosophy and Ethics of Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

ความส าคญัของหลกัจริยศาสตร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ความมีเหตุผลกบัศีลธรรม ขอ้จ ากดัทาง
ศีลธรรมของตลาด ความเป็นธรรมทางเศรษฐศาสตร์ การวิจารณ์หลกัการประสิทธิภาพ และประยกุตห์ลกั 
จริยศาสตร์ไปสู่ประเด็นต่างๆเช่น การประเมินการวิเคราะห์ตน้ทุนกบัผลตอบแทนดว้ยหลักจริยศาสตร์ 
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการเงิน 

Importance of ethics in economics, rationality and morality, moral limits to market, economic 
justice, the critique of efficiency and the application to ethical evaluation of cost-benefit analysis, ethics and 
governance of finance 

 
 

EC113039 เศรษฐมิติ 2         3(3-0-6)  
Econometrics II 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC101009 
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 เศรษฐมิติประยุกต์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐมิติเป็น
เคร่ืองมือ การวิเคราะห์สมการท่ีมีอนุกรมเวลาเบ้ืองตน้ แบบจ าลองแบบเวลายอ้ยหลงั และถดถอยในตวัเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ใชข้อ้มูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและขั้นสูง 
 Applied econometrics for economics, computer program in econometrics as an application, basic 
regression analysis with time series data, distributed lag and autoregressive models, simple and advanced 
panel data ayalysis 
 

EC113040 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
Mathematical Econcmics II 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC101007 
น าเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ในดา้น ปริพนัธ์ แคลคูลสั สมการเชิงอนุพนัธ์และสมการเชิงผลต่างมา

ใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวตั ทั้ งท่ีเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทางเดินและ
เสถียรภาพของตวัแปรต่างๆ และศึกษาแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเชิงพลวตั 

Application of mathematical tools such as integrals, calculus, differential equations and difference 
equations for explaining dynamic economic phenomena as well as for locating time path and stability of 
variables in the context of both microeconomics and macroeconomics, a study of dynamic input-output 
models is also covered 

 
EC113041 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง        3(3-0-6) 

Advanced Microeconomics 
เง่ือนไขของรายวิชา : EC101003 
ทฤษฎีผูบ้ริโภค เส้นความพอใจเท่ากนั ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และการ

อรรถประโยชน์ให้ไดสู้งสุด ทฤษฎีผูผ้ลิต เทคโนโลยี การท าก  าไรให้ไดสู้งสุด การท าตน้ทุนให้ต  ่าที่สุด 
โครงสร้างตลาดพื้นฐาน ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาดทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีของตลาดผูข้ายน้อยราย 
เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ การหาจุดเหมาะสมระหว่างเวลา ความเส่ียงและความไม่แน่นอน  

Consumer theory, indifference curves, utility functions, budget constraint, utility maximization, 
producer theory including technology, profit maximization, cost minimization, basic market structures, 
perfect competition, monopoly, game theory, oligopoly theory, welfare economics, optimization over time, 
risk and uncertainty 

 
 
 

EC113042 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Macroeconomics 

เง่ือนไขของรายวิชา : EC101005, EC101007 
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 แบบจ าลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโล แบบจ าลองความเจริญเติบโตแบบนีโอ
คลาสสิคและส่วนขยาย แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป แบบเฟ้นสุ่มเชิงพลวตัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองวฏัจกัรธุรกิจ
จริง แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเชิงพลวตั แบบเคนส์สมยัใหม่ แบบจ าลองเชิงพลวตัส าหรับธุรกิจเปิด  

Solow growth model, neoclassical growth model and its extension, basic dynamic stochastic 
general equilibrium model, real business cycle model, new Keynesian dynamic general equilibrium, dynamic 
model for open economy 

 
* * EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
  Tourism Economics 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ภาพรวมและคุณลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว  การสนบัสนุนทางเศรษฐกิจของภาค
การท่องเที่ยวและผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว การ
พยากรณ์อุปสงคก์ารท่องเที่ยวดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติ การวิเคราะห์อุปทานการท่องเที่ยว  
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของแหล่งท่องเที่ยว 
An overview and the economic characteristics of tourism economy, the economic contribution of tourism 
and impact of tourism to economy, analysis of tourism demand, forecasting tourism demand using 
quantitative analysis and econometrics,  analysis of tourism supply, analysis of destination competitiveness 
 

EC113044 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์       3(3-0-6) 
  Ecological Economics 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ และพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์จากภาคเศรษฐกิจและการใชท้รัพยากร การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
Relationship between ecological system and economic system, analysis and consider the impact of 

economy and resource used on ecological system, a sustainable resource management 
 

EC113045 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง        3(3-0-6) 
Transportation Economics 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
อุตสาหกรรมขนส่งและนโยบายสาธารณะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งในประเทศไทย รูปแบบของการ

ขนส่ง การขนส่งทางบกจ านวนมาก ทางระบบราง ทางอากาศ  ทางท่อ ปัจจัยที่ก  าหนดการจัดสรรบริการ
ขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง อุปทานและอุปสงค์ต่อการขนส่ง ก  าหนดราคาและคุณภาพบริการขนส่งทาง
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์และการแข่งขนัระหว่างการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเมินโครงการลงทุนดา้นการ
ขนส่งสาธารณะต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
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Transport industries and impact of major transport public policies in Thailand, major modes of 
transportation including mass transit, railroads, airlines, and pipelines. Factors effecting transportation, 
costs of transport, supply and demand for transportation, the pricing and quality of service, competition 
between the various modes, the economic application of public transport investment for economic 
development 

 
EC113046 เศรษฐศาสตร์ประชากร       (3-0-6) 

Population Economics 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
การวดัที่ส าคญัดา้นเศรษฐศาสตร์ประชากร เช่น การเจริญพนัธ์ุ การตายของทารก การตายของ

มารดา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ประชากรกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการยา้ยถิ่นท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การตดัสินใจในครอบครัว 
ทฤษฎีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ ความมัน่คงทางสังคม นโยบายและการวางแผนเกี่ยวกบัประชากรและ
คุณภาพชีวิตของประชากร  

Measures relating to population economics e. g.  fertility, infant mortality, maternal mortality, 
demographic transition at the national and global levels, population and economic growth, migration theory 
and its impact on the economy, family’ s decision, human capital investment theory, social security and 
policy and planning on population and well-bein 

 
* EC113047 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม       3(3-0-6) 
  Behavioral Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิว ัฒนาการและแนวคิดเ บ้ืองต้นของเศรษฐศาสตร์เ ชิงพฤติกรรม ความพึงพอใจภายใต้
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ทางเลือกของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมภายใตส้ถานการณ์แน่นอนและไม่
แน่นอน ตน้ทุนค่าเสียโอกาสและการตดัสินใจภายใตแ้นวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ตน้ทุนจมภายใต้
แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ทฤษฏีที่ว่าดว้ยการลดความสูญเสีย ผลของการผูกติดกบัการตดัสินใจ ผล
ของความคุน้เคยกบัการตดัสินใจ ผลของการถูกครอบง ากบัการตดัสินใจ ผลของการผดัวนัประกนัพรุ่งกบั
การตดัสินใจ การกระตุน้ดว้ยแรงจูงใจทางบวกและทางลบ และสุขภาวะ 

Evolution and basic concept of behavioral economics, rational preferences, choice under certainty, 
and uncertainty, behavioral economics and opportunity costs and decision making, under b. e.  behavioral 
economics and sunk costs, loss aversion, anchoring effect and decision making, default effect and decision 
making, framing effects and decision making, procrastination effect and decision making, nudging using 
incentive and disincentive to overwrite irrational effects, happiness and well-being 

EC113048 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลองส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
  Primary and Experimental Data Analysis for Economist 
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เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 
 การพัฒนาแบบสอบถาม กระบวนการการเก็บแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิธีการประเมินค่าท่ีเกิดข้ึนและการสร้างแบบจ าลองทางเลือกเคร่ืองมือทาง
เศรษฐมิติที่มีความส าคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

Questionnaire development, sampling methods, value theory, contingent valuation,experimental 
design, choice modeling,statistics and econometric tools that are important to analyze the data for 
economic research 

 
EC113049 เศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง        3(3-0-6) 
  Greater Mekong Subregion Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มลุ่มน ้าโขง การคา้ การลงทุนในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้
ท่ีมีผลต่อประเทศไทย รวมไปถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งในการคา้ การลงทุนของประเทศลุ่มน ้าโขง 
 Development of GMS economic corridor, trade and investment in the past, the present  and the 
trend of effect on Thai economy, rule and regulation about trade and investment of GMS economic corridor 
 

* EC113050 ภูมิเศรษฐศาสตร์         3(3-0-6) 
Geographical Economics 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ท าเลท่ีตั้ง ปัจจยัท่ีก  าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความไดเ้ปรียบของทรัพยากรในทอ้งถิ่นและเมือง 

บทบาทของกระบวนการเชิงพื้นท่ีของหน่วยธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนในชุมชนเมืองและการค้า 
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การกระจาย-การกระจุกตวั การยา้ยถิ่น การเติบโต ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การประยกุต์ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมส าหรับเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค ผลกระทบต่อนโยบายการวางแผนเมืองและการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน 

Location, factors influencing economic activity, advantages of localization and urbanization, role 
of spatial processes in business units, industries and households in urban areas, international trade and 
exchange, dispersion and concentration, migration, economic growth, applications of Geographic 
Information Systems (GIS) for economics to analyze structures of urban and regional economies, and 
impacts on urban planning and land use policies 

 
 
 

* EC113051 วิธีเชิงตวัเลขส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
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  Numerical Methods for Economic Analysis 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101007  
   การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ วิธีการหารากค าตอบของสมการ การหาค่าท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีการเชิง

ตวัเลข การประมาณค่าในช่วงต่างๆ การใชว้ิธีเชิงตวัเลขเพื่อหาค าตอบส าหรับแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปสถิต
การจัดการความเส่ียงทางการลงทุนและการเงิน แบบจ าลองวัฏจักรชีวิตและการลงทุนข้ามช่วงเวลา 
แบบจ าลองคนเหลื่อมรุ่นอยา่งง่าย การก าหนดพลวตัขั้นแนะน า 

   Basic programming, root finding of equations, numerical optimization, interpolation, numerical 
solution for static general equilibrium model, finance and investment risk management, life cycle model and 
intertemporal choice, overlapping generations model, introduction to dynamic programming 

 
* EC113052 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Business and Economic Forecast 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101009 
   การเขียนโปรแกรมขั้นแนะน า หลกัการพยากรณ์ วิธีก  าลงัสองน้อยที่สุด การปรับเรียบแบบเอก็ซ์

โพเนนเชียล การค านวณความควรจะเป็นสูงสุด แบบจ าลองถดถอยในตนเองและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  
แบบจ าลองปริภูมิสถานะ 

   Introduction to programming, principles of forecasting, ordinary least squares, exponential 
smoothing methods, maximum likelihood computation, autoregressive and moving average models, state 
space models 

 
* EC113053 เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยกุต์         3(3-0-6) 
  Applied Macro and Financial Econometrics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : EC101009 
   ขั้นแนะน าข้อมูลทางมหภาคและการเงินขั้นแนะน า แบบจ าลองเชิงพลวัต การประมาณแบบ

สอดคลอ้งกนั แบบเชิงโครงสร้างและลดรูป แบบจ าลองพร้อมกนั ระบบสมการพร้อมกนัแบบถดถอย ความ
เป็นเหตุและผลแบบ  แกรนเจอร์ แบบจ าลองการรวมตวักนั และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ลกัษณะการกระจายตวั
ของขอ้มูลทางการเงิน แบบจ าลองความผนัผวน 

   Introduction to macro and financial data, dynamic modelling, consistent, structural, and reduced 
form estimation, simultaneous equation models, vector autoregressions, granger causality, cointegration and 
error correction models, distributional features of financial data, volatility model 

 
* EC113054 ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั        3(3-0-6) 

 Startup Entrepreneurship 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
 ภาพรวมของนวตักรรม ความสร้างสรรค ์ความเป็นผูป้ระกอบการ และการสร้างธุรกิจสตาร์ทอพัจากไอเดีย 
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Overview of Innovation, Creativity, Entrepreneurship and creating a start-up from idea 
 
* EC113055 การเรียนรู้แบบเปิด         3(3-0-6) 
  Open Learning 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 การเรียนรู้แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การเรียนรู้แบบผสมผสานหลายสาขา การฝึกฝนทกัษะจากการ
ปฏิบติังานจริงเพื่อเรียนรู้ระบบงานที่ไดม้าตรฐาน 
 Systematic problem solving, interdisciplinary studies, Practice skills from actual working for 
learning a standard working system 

 
EC113056 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
  Special Topics in Public Policy and Economic Development 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หัวขอ้คดัสรรเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ สวสัดิการ การศึกษา ภาษี ความมัน่คงทาง

สังคม และนโยบายราคา นโยบายที่หลากหลายในต่างประเทศและการสังเคราะห์นโยบาย 
Selected topics on public policy covering health, welfare, education, taxation, social security, and 

price policies, choices of policies implemented in many countries and synthesis of policy 
 
EC113057 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
  Special Topics in Industrial Economics and Logistics System 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 

 Special topics in industrial economics, supply chain management 
 
EC113058 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์   3(3-0-6) 
  Special Topics in Labor Economics and Human Capital 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หวัขอ้เร่ืองพิเศษที่น่าสนใจ ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงาน  
Special topics in human resource and labor economics 
 

EC113059 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
Special Topics in International Economics 

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้เร่ืองพิเศษที่เป็นประเดน็ที่น่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและเศรษฐกจิลุ่มน ้าโขง  
Special topics in international economics and greater Mekong subregion economics 

EC113060 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
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  Special Topics in Economics of Natural  Resources and  Environment 
เง่ือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

 ศกึษาเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 Special topics in economics of natural resource and the environment 
 

EC113061 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 
  Special Topics in Financial Economics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นประเดน็ปัญหาที่น่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน  
 Special topics in financial economics 
 

EC114062 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                               9 หน่วยกิต 
Cooperative Education in Economics 
เง่ือนไขรายวิชา : EC101001, EC101004 
การเรียนรู้การปฏิบติังานในองคก์รธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมดา้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง

กบัสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 
Learning from and participating in industry units in which practice-based activities in the private 

enterprises and industries in the area of economic and related fields 
 

BS911111 หลกัการบญัชีขั้นตน้                                                           3(3-0-6) 
Preliminary  Principles of Accounting 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีความหมายและวัตถุประสงค์ของการบญัชี 

ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี และแม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชี ตามหลกัการบญัชีคู่ 
การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการ
ปรับปรุง รายการปิดบญัชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การ
บญัชีเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย หลกัการและวิธีการของระบบ
ใบส าคญั และจริยธรรมของวิชาชีพการบญัชี 

Accounting principles and general knowledge about accounting accounting definition and 
objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles 
andmethods of double entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal and 
general ledger, end-of-period adjustments,closing entries, trial balance, working paper, financialstatements 
preparation, petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, 
concepts of voucher system and accounting professional ethics 

BS912111  หลกัการบญัชีขั้นกลาง                3(3-0-6) 
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Intermediate Accounting 
เง่ือนไขของรายวิชา : BS911111# 
การบัญชีเกี่ยวกบัสินทรัพย ์อันได้แก่ ลูกหน้ี, ตั๋วเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์, 

ทรัพยากรธรรมชาติ, และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การบญัชีเกี่ยวกบัหน้ีสินระยะยาวและระยะสั้ น อนัไดแ้ก่ 
หน้ีสินโดยประมาณและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน, ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว, และหุ้นกู ้การบญัชีเกี่ยวกับส่วนของ
เจา้ของ การจ าหน่ายหุน้ การเพิ่มหรือลดทุน หุน้ทุนซ้ือคืน การจดัสรรก าไร การจดัท างบกระแสเงินสด 

Accounting for assets including accounts receivable, notes receivable, inventory, investment, 
property plant and equipment, natural resources, and intangible assets, accounting for long term and short 
term liabilities, including provision and contingent liabilities,long-term note payable, and bond. accounting 
for equity, a company formation, capital stock issuance, increase or decrease capital stocks, stock repurchase, 
appropriated retained earnings, and preparation of cash flows statement 

 
BS923344 การจดัการการเงินระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 

International Financial Management  
เง่ือนไขของรายวิชา : BS962241  
การคา้ระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลี่ยนคงที่และลอยตวั  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนการควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการแก้ไข
ดุลการช าระเงินภายใตร้ะบบอตัราแลกเปลี่ยนคงที่และลอยตวันโยบายควบคุมและส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ  เงินกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยโูรดอลลาร์ และตลาดอาเซียนดอลลาร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจ  การจดัการดา้นการเงินบริษทัเม่ือจะตอ้งท าธุรกิจโดยใชเ้งินตราต่างประเทศ  ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขา้มชาติ  

International trade and the foreign exchange markets; fixed and variable exchange rates, factors 
affecting the exchange rate, foreign exchange control, balance of payment adjustment under fixed and 
variable exchange rate system, policy of control and support for international trade, international fund, euro-
dollar market and the asian-dollar market, corporate financial management using foreign currency in export-
import and international business 

 
BS923350 การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน               3(3-0-6) 
  Financial Valuation and Value Creation  
  เง่ือนไขของรายวิชา : BS922241#  
  ตวัแบบทางการเงินที่พรรณนาความสามารถของกิจการในการสร้างมูลค่าใหแ้ก่เจา้ของ ตวัแบบเพื่อ

เป็นกรอบใหผู้บ้ริหารการเงินของกิจการใชใ้นการสร้างมูลค่าแก่กิจการใหสู้งยิง่ข้ึน  การด ารงธุรกิจเดิม การ
ขยายธุรกิจ การระดมทุน และการบริหารโครงสร้างของเงินทุน วิธีการวัดมูลค่า ของกิจการ การศึกษา
ผลกระทบของการด าเนินการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านธุรกรรมดา้นต่างๆ และศึกษากระบวนการดา้นวาณิช
ธนกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูจ้ดัการดา้นการเงินในการสร้างมูลค่าแก่กิจการใหบ้รรลุผล  
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 The financial model for description of the ability of corporate for the owner’s value creation, model to 
the scope of firm’s value creation, carrying on existing business, business expansion, fund raising and capital 
structure management, the measurement of firm’s value for description of effects of valuation process through 
various transactions 

 

BS923351 การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ                 3(3-0-6) 
  Entrepreneur Finance  
  เง่ือนไขของรายวิชา : BS922241#  

เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู ้ประกอบการส าหรับธุรกิจต่างๆ การ
วิเคราะห์ และการวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เช่น 
เงินทุนของเจา้ของ การร่วมทุนการกูย้มืเงินจากธนาคารและสถาบนัการเงิน การร่วมทุน ปัญหา อุปสรรคทาง
การเงินของผูป้ระกอบการ และแนวทางการตดัสินใจ  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การจดัท ารายงานทางการเงิน
ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท และกรณีศึกษาเกี่ยวกบัการเงินผูป้ระกอบการ  

Goals and objective of finance management for entrepreneur analysis of the factors that influence to their 
businesses, financial planning in the short – run  and long – run, and financing accessing with various sources. 
Moreover, the students can practice their decision skills in the dummy situations happening in the company and case 
studies in entrepreneur finance 

 
BS923352 การวิเคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน               3(3-0-6) 
  Financial Derivatives Analysis  
  เง่ือนไขของรายวิชา : BS923343#  

 คุณลกัษณ์ของตราสารและสัญญากลุ่มอนุพนัธ์ ประกอบดว้ย ตราสารอนุพนัธ์กลุ่มออปชัน่ สัญญา
อนุพนัธ์กลุ่มฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ด  สวอป และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การน าตราสารอนุพนัธ์ไปประยุกต์ใชใ้นการ
บริหารทางดา้นการเงิน การจดัการสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับอสังหาริมทรัพย ์ สินคา้โภคภณัฑแ์ละตรา
สารอนุพนัธ์บนสินคา้โภคภณัฑ ์  

The nature of financial assets and derivatives contract including options, futures, forwards, swap and other 
related assets emphasizing on the application to financial management covering futures contract  for real estate, 
commodity and derivatives contract for commodity 

 
BS923353 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหน้ี              3(3-0-6) 
  Equity and Fixed Income Instruments Analysis  
  เง่ือนไขของรายวิชา : BS923343#  

  ความหมายของตราสารหน้ีและตราสารทุน ประเภทของตราสารหน้ีและตราสารทุน ตลาดรอง 
หลกัการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนและวิธีการวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยร์วมทั้งกฎและสิทธิต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้ง  
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  Definition of debt and equity instrument,different types of debt and equity instruments in financial market 
and the secondary market, investment principles, securities price analysis methods, as well as related rule and 
regulations 

 
BS923359 การวางแผนดา้นการลงทุน                3(3-0-6) 
  Investment Planning 

เง่ือนไขของรายวิชา : BS962241#  
แนวคิดเกี่ยวกบัการลงทุนและการวางแผนการลงทุน หลกัลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน 

หลกัทรัพยล์งทุนในตลาดตราสารหน้ีและตลาดอนุพนัธ์ การลงทุนในทางเลือกอื่น ขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจลงทุน ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยก์ารจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่ม
หลกัทรัพย ์กลยทุธ์การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์และการวดัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์

Concept of investment and investment planning, investing in money and capital market, financial securities 
in debt and derivative markets, investing in other alternatives, data analysis for investment decision making, 
introduction to portfolio management strategies and portfolio return measurement 

 
BS931111 หลกัการตลาด             3(3-0-6) 

Principle of  Marketing 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกบัการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินคา้และบริการ 

หนา้ท่ีทางการตลาดชนิดต่างๆ สถาบนัการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย ตลาดและส่ิงแวดลอ้มการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด พฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค นโยบายผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัผลิตต่างๆ ท่ีกระทบกระเทือนอุปสงค์
ของผูบ้ริโภค นโยบายราคา นโยบายช่องทางการจดัท าหน่าย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด 

Basic concepts in marketing and marketing and market segmentation, classification of  
goods and services,marketing function, institutions and channels, markets and the evironments, the changing 
market,consumer's buying behaviors, product policy andfactors affecting consumer's demand, price policy, 
distribution policy, and promotion policy 
 

BS932111           พฤติกรรมผูบ้ริโภค        3(3-0-6) 
            Consumer Behaviors 

 เง่ือนไขของรายวิชา : BS931111   
 แนวคิดหลกัและบทบาทความส าคญัของพฤติกรรมผู ้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค

อิทธิพล ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวกบัตวับุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  รวมถึงศึกษาความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ 
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บุคลิกภาพ  บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือและรูปแบบท่ีส าคญัของสถานการณ์การซ้ือ 
กระบวนการซ้ือ  พฤติกรรมการซ้ือรวมไปถึงการฝึกภาคปฏิบติังานจริง 

Major concepts and important roles of consumer behaviors, analysis of consumer behaviors, 
economic, social and environmental impact on consumer  behaviors,  factors  influencing  consumer  
decisions:  personal factors,  social factors cultural and norm factors, consumer’ s demands, motivations 
perception, learning, attitudes, personality and roles in relations  to buying decisions  and  important  patterns  
of  buying,  as  well  as  buying  process  and  behaviors, including operational and practical. 
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3.2 ช่ือ  สกลุ  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางจงรักษ ์ หงษง์าม 3-4099-0053 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Labor Economics and Human Capital) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

2 นายจกัรกฤช เจียวิริยบุญญา 
 

 

3-1009-0512 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

3 นางสาวอรอนงค ์พวัรัตนอรุณกร 3-4399-0009 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

4 นางวิไลวรรณ เที่ยงตรง 3-4099-0051 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

5 นางสาวศิวาพร  ฟองทอง 3-4001-0028x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวกลัปพฤกษ ์ผิวทองงาม 3-0060-2755x-xx-x ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Agricultural Economics)  
M.S. (Agricultural Economics) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2 นางสาววรวรรณ  ชาญดว้ยวิทย ์ 5-1014-9904 x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

3 นายสุเมธ  แก่นมณี 
 

3-5499-0013 x-xx-x รองศาสตราจารย ์ พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
Cert in Development Management 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 
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ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นางอนงคนุ์ช  เทียนทอง 3-3399-0019 x-xx-x รองศาสตราจารย ์ พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (การเงินการคลงั) 

5 นางจงรักษ ์ หงษง์าม 3-4099-0053 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

6 นายจกัรกฤช เจียวิริยบุญญา 
 

 

3-1009-0512 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

7 นายจกัรพนัธ์  สุขสวสัด์ิ 3-2301-0002 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Ecology) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

8 นางจินตนา  สมสวสัด์ิ 3-1016-0007x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

9 นายประเสริฐ วิจิตรนพรัตน ์ 3-4101-0102 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ภาษาองักฤษ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง) 

10 นายภูมิสิทธ์ิ มหาสุวีระชยั 
 

3-3301-0061 x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Agricultural Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

11 นายสุทิน เวียนววิฒัน์ 
 

8-4803-8800 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

12 นางสาวอรอนงค ์พวัรัตนอรุณกร 

 
3-4399-0009 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

13 นายธญัมชัฌ  สรุงบุญมี 3-4099-0115x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

14 นายนรชิต จิรสัทธรรม 3-1006-0198 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Political Economy) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
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ที่ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คุณวุฒิ 

15 นายพชร  ชาตะวิถี 1-3699-0001 x-xx-x อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต) 
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

16 นางสาววรวีร์ แสงอาวุธ 3-4008-0016 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Human Dimensions of Ecosystem Science) 
Msc. (Applied Economics and Statistics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

17 นางวิไลวรรณ เที่ยงตรง 3-4099-0051 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

18 นายศรัณย ์ กมลทิพย ์ 3-4098-0003 x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

19 นางสาวศิรประภา บ ารุงกิจ 3-4499-0019 x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Economics) 
M.A. (Internationnaland Development Economics) 
B.A. (Economics) 

20 นางสาวศิวาพร ฟองทอง 3-4001-0028 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

21 นายอาร์ม นาครทรรพ 
 

3-1201-0128 x-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ที่ ช่ือนามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายโรจน์ลกัษณ์  ปรีชา เศรษฐกรอาวุโส วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2 นางทศันีย ์ ตั้งพฒันาศิริ ผูบ้ริหารทีม 
ส่วนวิชาการ 
 

M.A. (International 
Economics and Finance) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ) 

ผูบ้ริหารทีม ส่วนวิชาการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3 นางเบญจมาศ   
โคตรหนองบวั 

เศรษฐกรอาวโุส 
ส่วนวิชาการ 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ที่ ช่ือนามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
4 นางวรลาภ   

แสงวฒันะชยั 

ผูอ้  านายการสถาบนั
ภาษา 
 

M.Sc. (Practice of Higher 
Education) 
B.Ed. (Teaching French and 
English) 

KhonKaen University 
 Language Institute 

5 นายสุวฒัน์  เทพอารักษ ์ รองเลขาธิการ กปร. ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) รองเลขาธิการ กปร. 
6 นายท านอง  ดาศรี ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  

 คณะกรรมาธิการ
คมนาคม วุฒิสภา 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

- ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
  คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา 
- สมาชิกคณะท างานสนบัสนุนวิชาการ
ดา้นเศรษฐกิจมหภาค และติดตามผล
การด าเนินงานของคณะท างาน
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลงั สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) 
- อนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน 
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

7 นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ 
 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 
และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ศศ.ด.กิตติมศกัดิ์  
 M.A. (Development 
Economics) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

กระทรวงคมนาคม 

8 นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผูจ้ดัการ
หวัหนา้สายงาน
พฒันาความรู้ตลาด
ทุน 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นตลาดทุน รุ่นที่ 4 
Certified Financial Planner 
(CFP)  
D.B.A. (Finance) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
บธ.ม. 
พณ.บ. (การเงิน) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
ฝึกปฏิบติังานดา้นวิชาการ วิจยั และบริหารในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  โดยงานที่รับผิดชอบจะปฏิบติังานตรง
กบัสาขาท่ีนกัศึกษาไดศ้ึกษา ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้ปฏิบติังานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 มีความรู้และทกัษะดา้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหน่ึงใน
องคก์ร การไดรั้บประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาท่ีเรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน 

  4.1.2 มีทกัษะการท างานดา้นการส่ือสารขอ้มูล การจัดการ การวางแผนการด าเนินงานและการหา
ปัญหาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและกลา้คิด กลา้พูด กลา้ท ามากข้ึน 

    4.1.3 มีการพัฒนาด้านการท างานร่วมกับผู ้อื่น ความรับผิดชอบและมีความมั่นใจในตนเอง มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์รวมถึงการพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
  4.2 ช่วงเวลา 
   ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  มอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานเกี่ยวกบัการบริหารจดัการและการแกปั้ญหาดา้นการจดัการขององคก์ร  
โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
  5.1.1 นกัศึกษาเลือกองคก์รหรือธุรกิจที่สนใจในการจดัท าโครงงาน 
  5.1.2 นกัศึกษาประสานงานและขออนุญาตเขา้ท าการศึกษาและหาขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อน าเสนอขอจัดท าโครงการ 
  5.1.3 นกัศึกษาจดัท าโครงงาน (ระบุรายละเอียดการด าเนินโครงการ เสนอโครงการ ศึกษาขอ้มูล รวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ และรายงานขอ้มูล การน าเสนอวิธีการจดัท าโครงการ รายงานผลการจดัท าโครงการในชั้นเรียน
และจดัท ารูปเล่มรายงาน ฯลฯ) 
 5.2       มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นเศรษฐศาสตร์ 
5.2.2 มีทกัษะการท างานดา้นการเป็นผูน้  า  การเป็นผูต้าม การประสานงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

การแกปั้ญหาต่างๆ  
5.2.3 มีการพฒันาดา้น ทศันคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ 

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาตน้ ชั้นปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

ในการเตรียมการ มีการด าเนินการดงัน้ี 
   5.5.1  จดัปฐมนิเทศเพื่อใหค้  าแนะน าเกี่ยวกบัวิธีการเลือกสถานทีท่ี่จะจดัท าโครงการ 
   5.5.2  แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเพื่อใหค้  าปรึกษาตลอดการท างานและช่วยเหลือทางวิชาการ 
แก่นกัศึกษา เช่นการเลือกหวัขอ้เร่ือง การแนะน าแหล่งขอ้มูล ฯลฯ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล  ด  าเนินการดงัน้ี 
  5.6.1  ประเมินแบบเสนอโครงการโดยใหน้กัศึกษาน าเสนอแก่คณะกรรมการ 
  5.6.2 นกัศึกษาน าเสนอความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการคร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี 2 ต่อคณะกรรมการ 
  5.6.3 นกัศึกษาน าเสนอผลการด าเนินโครงการ และจดัท ารูปเล่ม 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความรู้ ความเขา้ใจ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการ

ด าเนินชีวิตและการปฎิบติังาน 
- โครงสร้างหลกัสูตรประกอบดว้ยรายวิชาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้ง

และสัมพนัธ์กบัเศรษฐศาสตร์  สามารถบูรณาการและประยกุตใ์ชไ้ด้
จริง 

-   กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ไปใชจ้ริง  

1.2 การเป็นผูน้  า ผูต้าม และการท างานเป็นทีม - มอบหมายงานให้นกัศึกษาท าเป็นกลุ่มและมีการหมุนเวียนบทบาท
หน้าที่ในการท างานเพื่อฝึกการท างานเป็นทีม การเป็นผูน า และผู ้
ตามที่ดี 

- ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกการคิดและ
แกปั้ญหาร่วมกนั 

1.3  ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

 
1.4 ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
1.5  ความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและการคิด

วิเคราะห์และการแกปั้ญหา 

        -      สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ 
โดยการฝึกใหน้กัศึกษามีวินยั ในการแต่งกาย รับผิดชอบงานที่
มอบหมาย มีความซ่ือสัตย ์คุณธรรมและตรงต่อเวลา 

-   จดักิจกรรมจิตอาสาและโครงการเกี่ยวกบัชุมชนและสังคม 
-    เปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  มอบหมายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน

การท างาน 
-  เอกสารประกอบการสอนใชท้ั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
-   ฝึกให้นักศึกษาคน้ควา้งานที่เป็นภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการตอบ  

ค  าถามและท ากิจกรรม 
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและ  

คณิตศาสตร์ในการปฏิบัติ เช่น การท าวิจัย  การท าโครงงาน การ
สัมมนา  

- เปิดรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานใน
หน่วยงานจริง 

-  ใหน้กัศึกษาจดักิจกรรมตอบแข่งขนัปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต้องวัดเพิ่มเป็น 9 ด้าน) 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินยั ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น สถาบนั และประเทศชาติ 

  2.1.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจดักิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

  2.1.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน 
(3) ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(2) มีทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบติังานในสาขาวิชา

การ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได ้
(3) มีความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์  
  2.2.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภิปราย การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การใหศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบติั การฝึกงาน การไดฝึ้กการท างาน 
  2.2.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิ บัติ การท า
แบบฝึกหดั การท ารายงาน 

(2) ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคน้หา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพฒันาความรู้และการแกปั้ญหาทาง

วิชาการไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค ์ โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แกปั้ญหาการท างานได ้

  2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(2) การใหศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

  2.3.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
(3) ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูน้  า มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม 

(2) ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดดี้ 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร โดยเนน้การท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจดัใหมี้รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมใหท้  างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยัใน
การคิดวิเคราะห์หรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพได้ 

(2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได ้

2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ       
         ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทัว่ไป  
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(2) การเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลยั 

2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
         เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหดั การท ารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลยั 

(3) ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping๗  (ภาคผนวก 1) 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 ขอ้ 23 และ 24 
หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี  
เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาอื่นท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซ้อน หรือใหเ้กิดความสัมพนัธ์และต่อเน่ือง แลว้แต่กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกบัรายวิชา
ของสถาบนัอื่น หรือเทียบเคียงกบัต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเน้ือหาใหท้นัสมยัและ
มีมาตรฐานทางวิชาการ 
        2.3 เทียบเคียงกบัขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวดัความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        2.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 7 ขอ้ 23 , 24 และ 29 และ 
        3.1 สอบผ่านรายวิชาครบตามหลกัสูตร ดงัน้ี 
              3.1.1 การนบัหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาใหน้บัคร้ังเดียว 
              3.1.2 ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวใ้นหลกัสูตรว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากนั ใหน้บัรายวิชาใด
รายวิชาหน่ึงเป็นหน่วยกิตท่ีได  ้
        3.2 มีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และมีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะก าหนดไม่ต ่ากว่า 2.00 
หรือไดไ้ม่ต ่ากว่า c ทุกรายวิชา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การใหเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตร “การพฒันาอาจารยใ์หม่” ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑใ์หอ้าจารยใ์หม่

ทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรม ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาทหนา้ที่
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทกัษะเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมี้อาจารยพ์ี่เลี้ยงท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะน าหลกัสูตร รายวิชาในหลกัสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศึกษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หน่ึงหรือหลายหัวขอ้ที่

อาจารยใ์หม่มีความรู้และถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใตค้  าแนะน าของอาจารยพ์ี่เลี้ยงหรือประธานหลกัสูตร 
 1.5  การก  าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสูตร  
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียนการสอน  
การวดัและการประเมินผล ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมหาวิทยาลยัมีการ
เปิดหลกัสูตรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหมี้การสอนแบบเป็นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสใหอ้าจารยไ์ดมี้ประสบการณ์การ 
สอนร่วมกบัคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบรายวิชา ผูป้ระสานงาน และผูร่้วมทีมการสอน  

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการจดัการ 
เรียนการสอนระหว่างอาจารยใ์นหลกัสูตร หรือท าวิจยัการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 
(1)   การส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  (2)   การส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงาน 

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยใหมี้ผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
   

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การจัดการหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ก  าหนดให้ทุกหลกัสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงตอ้งท า
หนา้ท่ีดงัน้ี 

1.1 พฒันาและปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรและรายวิชาใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาในหลกัสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัตรงตามรายวิชาที่สอน  
1.3 จดัตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบติั ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามที่ก  าหนดในหลกัสูตร 
1.4 ควบคุม ก  ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพฒันาคุณภาพของอาจารยด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสูตร 
1.7 ติดตามผลหลกัสูตร โดยศึกษาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูใ้ชบ้ณัฑิต ศิษยเ์ก่า อาจารยแ์ละนกัศึกษาปัจจุบนั  

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาความตอ้งการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ด าเนินการดงัน้ี 
 2.1.1 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตรทุกรอบ 5 ปี 

              2.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ทุกรอบการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
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 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นการเรียนและ
อื่นๆ โดยอาจารยท์ี่ปรึกษารับผิดชอบนกัศึกษา 1 ต่อ 15   คณะฯ จัดให้มีการนัดพบอาจารยท์ี่ปรึกษากบันกัศึกษาอยา่ง
เป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาไดต้ลอด ทั้งท่ีมีการนัด
ล่วงหนา้หรือไม่ไดน้ดัทุกคร้ังท่ีมีข่าวประชาสัมพนัธ์หรือตอ้งการส่ือสารกนั หรือขอค าแนะน าปรึกษาหารือ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  หมวดที่ 12 ขอ้ 43 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคดัเลือกและรับอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บริหารงานบุคคล   
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยท์ุกคนในหลกัสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
การทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นกัศึกษา การวดัและประเมินผลฯลฯ โดยการจดัใหมี้การประชุมทุกๆ เดือน  
4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ มาสอน เป็นอาจารยผ์ูส้อนเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ในการท างานดา้นน้ี
โดยตรง โดยอาจารยพ์ิเศษทุกท่านจะไดรั้บอนุมติัเพื่อเป็นการรับรองคุณสมบติัจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อตรวจสอบคุณสมบติัก่อน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1  สาระวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 การออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1.1.1 การวางแผน 
เม่ือหลกัสูตรด าเนินการใกลค้รบเวลาที่จะตอ้งปรับปรุง (5 ปี) หลกัสูตรมีการคดัเลือกและพิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรังปรุงหลกัสูตรข้ึนมา เพื่อออกแบบหลกัสูตรและสาระวิชาในหลกัสูตรใหมี้ความเช่ือมโยง 
ความทนัสมยั กา้วทนัความกา้วหนา้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมอบหมายใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาคน้ควา้และ
ส ารวจหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์ นอกจากนั้น ไดมี้
การวางแผนวิจยัหลกัสูตร โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามกลุ่มไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ณัฑิต นักศึกษาปัจจุบนั 
และผูเ้รียนในอนาคต (นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6) โดยประเดน็ค าถามวิจยัแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ  
  1) สอบถามความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิตและนักศึกษาปัจจุบนัที่มีต่อหลกัสูตร (ทั้งหลกัสูตร
ภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ) 
  2) สอบถามความคาดหวงัที่มีต่อหลกัสูตรจากผูเ้รียนในอนาคต  

5.1.1.2  ด าเนินการ 
ได้มีการท าวิจัยหลักสูตรโดยเก็บข้อมูลผู ้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐ (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลงั) ภาคเอกชน (บริษทั เบทาโกร จ ากดั) และรัฐวิสาหกิจ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
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นกัศึกษาปัจจุบนั (นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ) ผูเ้รียนในอนาคต (นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา) โดยวิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยตรงและการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลน าไปสู่การออกแบบโครงร่างหลกัสูตร 

5.1.1.3 การติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
ผลจากการวจิยัน าไปสู่การออกแบบทั้งหลกัสูตรปรับปรุง (ภาษาไทย) หลกัสูตรใหม่ (นานาชาติ) น าโครง 

ร่างหลกัสูตรไปเสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆเสนอแนะใหห้ลกัสูตรมีเอกลกัษณ์
ดา้นการน าเอาองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริงมากกว่าความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีเพียงอยา่งเดียว
เช่น บณัฑิตสามารถวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการได ้สามารถเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจภายใตค้วามเส่ียง
และขอ้จ ากดัทางงบประมาณ ขอ้จ ากดัทางการเมือง (เสนอไดม้ากกว่าหน่ึงทางเลือก) บณัฑิตมีสมรรถนะด้าน
ความคิดริเร่ิม เป็นตน้ 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

5.1.2.1 ด าเนินการ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท าการวิเคราะห์หลกัสูตรเดิม 

และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกให้ค  าแนะน า โดยพิจารณาจากผลการวิจยัหลกัสูตรและผลการส ารวจความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงเสนอให้บณัฑิตเศรษฐศาสตร์มีจุดเด่นในการประยุกต์ใช ้ และมีความคิดริเร่ิม โดยปรับ
โครงสร้างหลักสูตรใหม่ ด้วยวิธีการลดความซ ้ าซ้อนในเน้ือหาของรายวิชาและสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
รายวิชาตั้งแต่วิชาพื้นฐาน วิชาแกน และวิชาเลือกในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และได้
จดัท าร่างหลกัสูตรในรูปแบบโมดูลข้ึนเป็นคร้ังแรก 

5.1.2.2 ติดตามประเมินผลและปรับปรุง (Check and Action) 
หลงัจากมีร่างหลกัสูตรแบบโมดูลแลว้ คณะฯ ไดมี้การทบทวนโครงสร้างหลกัสูตรในภาพรวม โดย

ค านึงถึงความซ ้ าซ้อนและความกระชบัของหลกัสูตร จึงไดมี้การแบ่งอาจารยอ์อกเป็นกลุ่มตามความเช่ียวชาญเป็น 
7 กลุ่มวิชายอ่ย เพื่อด  าเนินการตดัหวัขอ้ท่ีซ ้ าซ้อนกนัในรายวิชาโดยการรวมหวัขอ้เขา้มาอยูใ่นโมดูลเดียวกนั เช่น
วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นตน้ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
5.2.1.1 การวางแผน  
หลกัสูตรมีการวางแผนการก าหนดผูส้อนผ่านการประชุมสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยพิจารณา

จากปัจจัยภายนอก ดา้นความคาดหวงัในคุณลกัษณะของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของบณัฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีเนน้ใหบ้ณัฑิตไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกนอกจากนั้นยงัไดมี้การก าหนด
บางรายวิชาใหส้อนเป็นภาษาองักฤษ (วิชาเลือก) และวางแผนท่ีจะเพิ่มรายวิชาท่ีจะสอนเป็นภาษาองักฤษมากข้ึน 
ในปีการศึกษาถดัไป 

ความสามารถในการประยกุต์ใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการโดยการ
สร้างความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ (Open learning) รวมทั้งใชผ้ลการประเมินจากผูเ้รียน มาออกแบบและก าหนด
อาจารยผ์ูส้อน 
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5.2.1.2 การด าเนินการ  
หลกัสูตรพิจารณาคุณสมบติัของอาจารยท์ี่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตรตามรายวิชาต่างๆ 

นอกจากนั้นยงัมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญมาบรรยายในรายวิชาในหลกัสูตรอีกดว้ยเช่น ในรายวิชา
เศรษฐกิจไทย ไดเ้ชิญ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด (ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทย) ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ (ดา้น
อุตสาหกรรม) ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ (ดา้นประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย) 

- ดา้นทกัษะภาษาองักฤษนอกจากวิชา Human Resource Economics ที่จดัการเรียนการสอนที่เป็น
ภาษาองักฤษแลว้ ในรายวิชาเศรษฐมิติ 2 มีการมอบหมายงานเป็นโจทยภ์าษาองักฤษ  

 - โครงการ Open learning ไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ไดเ้ขา้ร่วมฝึกปฏิบติัทดลอง
งานในแผนกต่างๆของเครือเบทาโกรโดยมีพี่เลี้ ยงของทางบริษทัคอยแนะน าลกัษณะการท างานและสอนงานดา้น
ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษามีโอกาสได้น าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆต่างคณะ เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มาใชใ้นการแกไ้ขและปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง
ภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน และน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อเจ้าหน้าที่ระดบัสูงของเบทาโกร เพื่อน
นกัศึกษาท่ีร่วมฝึกงาน และคณาจารย ์หลงัเสร็จส้ินการฝึกปฏิบติังาน  

- ในรายวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น วิชาสถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ อาจารย์
ผู ้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเก็บข้อมูล เตรียมข้อมูล และใช้เคร่ืองมือทางสถิติมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลนอกจากนั้น ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยตอ้งเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงในวิชา
น้ีตอ้งใชอ้งค์ความรู้ทั้งหมดในภาคทฤษฎี (ทั้งเศรษฐศาสตรจุลภาค มหภาคและเคร่ืองมือเชิงปริมาณ) บูรณาการ
เพื่อตอบโจทยว์ิจยัของตนท่ามกลางความหลากหลาย โดยนกัศึกษาสามารถเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
หวัขอ้ของตนได ้

5.2.1.3 ติดตามประเมินผล 
ภายหลงัจากโครงการ open learning เสร็จส้ิน ทางคณาจารยไ์ดมี้โอกาสพูดคุยกบัผูป้ระกอบการถึงผล

การปฏิบติังานของนกัศึกษาในโครงการดงักล่าว ไดรั้บค าชมเชยจากพนกังานพี่เลี้ยง หวัหนา้แผนก และผูจ้ดัการ
โรงงาน อยา่งมาก เกี่ยวกบัความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ในโครงงานของ
นกัศึกษาเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตบางส่วนของบริษทั โดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดป้ระเมินประสิทธิภาพการท างานของนกัศึกษาในระดบัดีเยีย่ม และมีการทาบทามนกัศึกษา
อยา่งไม่เป็นทางการใหเ้ขา้ท างานกบับริษทัหลงัส าเร็จการศึกษา 

รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยมีค าถามเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยแ์ต่ละวิชานักศึกษาไดใ้หแ้นวคิดมากมาย เช่น บางวิชาควรให้อาจารยอ์ีกท่านมา
สอนแทน เพราะอาจารยท่์านนั้นมีเทคนิคการสอนท่ีเขา้ใจง่ายกว่าบางวิชาควรปรับวิธีการถ่ายทอด และในบางวิชา
ที่สอนเป็นภาษาองักฤษ (แมว้่าหลกัสูตรจะเป็นภาษาไทย) แต่นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษ  
5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

5.2.2.1 การวางแผน 
คณะไดก้  ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. ก  ากบัการจดัท า มคอ.3 ใหมี้เน้ือหาทนัสมยั มีการจดักิจกรรม การเรียน และการวดัและ 
    ประเมินผลที่เหมาะสม 
2. ก  ากบัติดตามการส่ง มคอ. 3 โดยอาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชาในแตล่ะภาคการศึกษาจะตอ้งกรอก 

   รายละเอียดใหค้รบทุกหมวดในระบบฐานขอ้มูลหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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  ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3. ก  ากบัใหอ้าจารยผ์ูส้อน ท าประมวลการสอนรายวิชา และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

4. ก  ากบัใหผู้ส้อนด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5. หลกัสูตรก าหนดวนัที่จะตอ้งส่ง มคอ.3 ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษา 30 วนั โดยจะสรุปสถานะของการ
ส่ง มคอ.3 น าเสนอในส่วนของการแจง้เพื่อทราบในท่ีประชุมทุกคร้ัง เพื่อใหอ้าจารยต์ระหนกัถึง
ความส าคญัและเร่งด าเนินการใหเ้สร็จตามที่ก  าหนด 
5.2.2.2 การด าเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง  
คณะได้ก  าหนดให้อาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบติังานรายบุคคล โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกนัพิจารณา โดยเฉพาะใน มคอ. 5 ที่
อาจารยป์ระจ าวิชาตอ้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง พฒันาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เช่น 
ในรายวิชา 962100 แมว้่าทีมผูส้อนจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง พบว่า 
นกัศึกษาบางส่วนยงัไม่สามารถปรับตวัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ยงัมีพฤติกรรมเคยชินกบัการเรียนโดยการบรรยาย
จากผูส้อน 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.2.3.1 การวางแผน  
- การบูรณาการการเรียนการสอน กบัการวิจยันั้น ในโครงการวิจยัท่ีท  าร่วมกบัมูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ ใน

พื้นท่ี อ  าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธ์ุ และในรายวิชา 962364 เศรษฐศาสตร์ชนบท ตามแนวคิดการพฒันาเชิง
พื้นท่ีไดก้  าหนดให้นักศึกษาลงพื้นท่ีเดียวกนัคน้หาโจทยว์ิจัยในรายครัวเรือน (พฒันาคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่ม
รายได ้ลดตน้ทุน) 

- ยงัมีโครงการเสริมหลกัสูตรที่บูรณาการการวิจยั กบัการบริการวิชาการ โดยสนบัสนุนงบประมาณการท า
โครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่สังคมทุกปี 

5.2.3.2 การด าเนินการ 
- หลงัจากร่วมวางแผนกบันกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน (นกัวิจยัในโครงการฯ) ไดโ้จทยว์ิจยั เช่น            

1. การลดตน้ทุนในการเลี้ยงปลา โดยแนะน าใหเ้ลี้ยงหนอนแมลงวนัเพื่อทดแทนอาหารปลาท่ีใช ้
2.การใชโ้ซล่าเซลลม์าใชใ้นการป๊ัมน ้า ทดแทนแรงงานคนในการรดน ้าผกั 
3. การบ ารุงดินท่ีเสียโดยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเพิ่มการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัวบริโภคภายใน 
ครัวเรือนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4.การแนะน าการปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ยเช่น การปลูกถัว่ลิสง  
5.แนะน าการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกแตงกวา ไผ่พริก มะนาวในท่อซีเมนต์ 

- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวฒันธรรมในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา จากผูสู้งอายุ
ในหมู่บา้น เช่น พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมืองเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
แต่อยา่งไรกต็ามชุมชนยงัคงมีการปฏิบติัตามประเพณีฮีต 12 คลอง 14 เหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
- กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ใน
โครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่สังคม ประจ าปี 2558 ซ่ึงไดจ้ัดข้ึนเพื่อตอ้งการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์อย่างนักเศรษฐศาสตร์ และฝึกการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษาในการลงพื้นท่ีจริงเพื่อ
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ช่วยเหลือชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น การพฒันากลุ่มอาชีพทอผา้ไหม กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ กลุ่มปลาส้ม 
กลุ่มจกัสาน เป็นตน้  

5.2.3.3 ติดตามประเมินผล และปรับปรุง 
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาผ่านการใหค้ะแนนของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ (ดา้น

วิชาการ) ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ (ดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดก้บัพื้นท่ี) และ
ครัวเรือน (ดา้นความพึงพอใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการจริง) อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงต่อยอดโดยอาจร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์
โครงการ เพื่อศึกษาความคุม้ค่าในการลงทุน เช่น การขุดเจาะน ้ าบาดาลให้ชุมชน การวางแผนการเพาะปลูกให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งบริษทั (CSR) ชุมชน (คุณภาพชีวิต) และผูเ้รียน 
(ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์) 

ค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการน าเสนอเป็นกลุ่ม
ตามโจทยว์ิจัยท่ีหลากหลายตามบริบทของชุมชน เพื่อให้มัน่ใจไดว้่านักศึกษามีทกัษะหลงัจากเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนเสนอแนวทางแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ จริง ผูส้อนไดมี้ขอ้ค าถามเชิงการคิดวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองมือ Mind Mapping ที่นักศึกษาทุกกลุ่มใชใ้นการน าเสนอเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการเสนอแนะแนวทางการพฒันา
ชุมชนอยา่งเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุ วิธีการและผลลพัธ์ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     5.3.1.1 ติดตามประเมินผลและปรับปรุง 

ท่ีประชุมสาขาวิชาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ตามรอบระยะเวลา
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการวิจยัโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในหลกัสูตร พบว่า มีความซ ้ าซ้อนในเน้ือหา
บางส่วนท่ีเกิดข้ึน (เศรษฐศาสตร์การคลงัสาธารณะและวิชาทฤษฎีและนโยบายการคลงั เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย)์ ความไม่เช่ือมโยงของวิชาพื้นฐาน วิชาประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง และการจดัองคก์รอุตสาหกรรม) 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     5.3.1.2 ติดตามประเมินผล 

อาจารย์ผู ้สอนมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ผ่านการท าแบบฝึกหัดการใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
เศรษฐศาสตร์ในหลายๆ วิชาไดมี้การท ากลุ่มไวใ้นส่ือออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างผูส้อนกับ
นกัศึกษาตลอดภาคการศึกษา  

ดา้นผลการศึกษา คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะมีการตรวจสอบระดบัคะแนนและเกรดโดยตอ้ง
แนบคะแนนดิบและความถี่ หากวิชาใดมีจ านวนผู ้ได้เกรด  A หรือ F จ านวนที่มากผิดปกติ (ประมาณ 25%) 
คณะกรรมการประจ าคณะจะมีบนัทึกใหอ้าจารยป์ระจ าวิชาช้ีแจงเหตุผล 
5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

5.3.3.1 ติดตามประเมินผล 
คณะมีการท าบนัทึกเพื่อเตือนคณาจารยก์รอก มคอ.5,6 และ 7 และประธานหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลกรอก มคอ. 7 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

งานนโยบายและแผนของคณะเศรษฐศาสตร์  จัดท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ไดรั้บ
จดัสรรมีการจดัแบ่งค่าใชจ่้ายดงัน้ี ค่าวสัดุต  าราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอาจารย ์ค่าใชจ่้าย
ในการพฒันานกัศึกษา ฯลฯ  
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านกัหอสมุด 
(1) หนงัสือ [ระบุจ านวนช่ือเร่ือง จ าแนกภาษาไทย และภาษาองักฤษ] 

ภาษาไทย                     จ านวน          2,825   ช่ือเร่ือง 
ภาษาต่างประเทศ            จ านวน          5,634   ช่ือเร่ือง 

(2) วารสาร  
ภาษาไทย                      จ านวน           48            ช่ือเร่ือง 
ภาษาต่างประเทศ           จ านวน           56  ช่ือเร่ือง 

(3) โสตทศันวสัดุ 
เทปบนัทึกเสียง                     จ านวน           --            ช่ือเร่ือง 
แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์          จ านวน           49  ช่ือเร่ือง 

(4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, และอื่นๆ) ประกอบดว้ย  
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความหรือเอกสาร 
ระบบออนไลน์ไดแ้ก่ 

1. Dissertation Abstracts Online 
2. ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ 
3. Sci Finder 

ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอ้มูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร ฉบบัเต็มของ
วารสาร (E-Journal) 
E-Journal 

1. ABI/INFORM 
2. Business Sources Complete 
3. Cambridge Journal Online 
4. Emerald Management 
5. H.W.Wilson 
6. ScienceDirect 
7. SpringerLink-Journal 
8. Web of Scienc 
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E-Book 
1. maruey-elibrary หอ้งสมุดมาราย Marueye Library>> 
2. Science Direct Ebooks 
3. 2 eBook (ภาษาไทย) 
4. Matichon e-Library 
5. Cambridge-core-ebook Cambridge Core (ebook) 

 
E-Theses & E-Research 

1. Pro Quest Dissertations & Theses Global 
2. KKU E-Theses 
3. TDC (Thailand Digital Collection) 
4. STKS Thai Thesis Online 
5. Digital Research Information Center by NRCT 
6. CHE PDF Dissertation Full Text 
7. Turnitin (ฐานขอ้มูลการตรวจวิทยานิพนธ์) 

 
ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีห้องสมุดสร้างข้ึนเอง 

และสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
2. ฐานขอ้มูล E-THESES 
3. ฐานขอ้มูลสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด Web OPAC 

 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   ส านกัหอสมุดมีเอกสาร ต ารา หนงัสือ วารสารทางดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งเพียงพอ และจดัหาเพิ่มข้ึนทุกปี 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลกัสูตร เป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 12 ตวัช้ีวดัตามท่ี สกอ. ก  าหนด 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ขอ้เสนอแนะจาก

อาจารยท์ี่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากบันกัศึกษา เพื่อสะทอ้นผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา เปรียบเทียบพฒันาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการใชก้ลยทุธ์การสอนที่แตกต่างกนั 
(4) การท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลยั 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย ์ตามระบบการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสาย

ผูส้อน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  การประเมินหลกัสูตร โดยนกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารย ์เพื่อน าขอ้มูลมาทบทวนและปรับปรุงการจดัการแผน  
การเรียนการจดัการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ ้ าซ้อน ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่ายเป็นตน้ 

2.2  การประเมินหลกัสูตรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการศึกษาในหลกัสูตร
ไปใชใ้นการท างาน 
 2.3 การประเมินผลโดยผู ้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บัณฑิต 
เกี่ยวกบัคุณภาพของบณัฑิตที่จบจากหลกัสูตรน้ี 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   การประเมินผลการจัดการหลกัสูตรเป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 12 ตวัช้ีวดัตามท่ี สกอ. ก  าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยป์ระจ าวิชา อาจารยผ์ูส้อนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา  
ผูบ้งัคบับญัชา และหรือเพื่อร่วมงานแลว้แต่กรณีมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
        4.2  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าผลประเมินตามระบบการจดัการหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ซ่ึงด าเนินการ 
ทุกส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีมีขอ้บกพร่อง ส าหรับปีการศึกษา
ถดัไป 
        4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลกัสูตรโดยนกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารย ์
โดยศิษยเ์ก่าและโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด
ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (Curriculum Mapping) 
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กลุ่มวิชา 

ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 

ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษา                 
000 101ภาษาองักฤษ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 
000 102 ภาษาองักฤษ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 
000103 ภาษาองักฤษ 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 
000 104 ภาษาองักฤษ 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 
กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์                 
000 145 ภาวะผูน้  าและการจดัการ ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ●   ● 
000 153 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ● ● ● ●   ●   ●  ●    ● 
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย 

● ● ● ●   ●   ●  ● ●   ● 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 
000 174 ทกัษะการเรียนรู้ ● ● ●  ● ●    ●      ● 
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการ
แกปั้ญหา 

● ● ●  ● ● ● ●  ●     ● ● 

000 176 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

หมายเหตุ 
1.1 หมายถึง มีวินยั ตรงต่อเวลา 
1.2 หมายถึง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
1.3 หมายถึง มีความซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและสงัคม 
2.1 หมายถึง สามารถแสดงงออกถึงความรู้และความเช่ือมดยงสมัพนัธก์นั

เก ีย่วกบัความ       เป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตยกบัวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งมีความรู้ในการน าหลกัการเป็น
ผูน้ าที่ดีในการบริหารจดัการสถานการณ์ที่เกดิขึ้นในสงัคมที่เป็นพหุ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 หมายถึง มีความรู้ในหลกัการทฤษฎีของศาสตร์เก ีย่วกบัพลงังานส่ิงแวดลอ้ม 
การเป็นผูป้ระกอบการ ตลอดจนการเรียนรู้หลกัการพฒันาแนวคิดเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบเพื่อการแกไ้ขปัญหาหรือใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

3.1 หมายถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ 
ในการแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติ 

 
3.2 หมายถึง สามารถสงัเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.3 หมายถึง สามารถแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได ้
4.1 หมายถึง มีภาวะการเป็นผูน้ า 
4.2 หมายถึง สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ภายใตค้วามหลากหลายทางสงัคม

และวฒันธรรม (ยอมรับความแตกต่าง) 
4.3 หมายถึง มีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง (รับผดิชอบ) 
4.4 หมายถึง มีความรัก/เอ้ืออาทรต่อสงัคมและสถาบนั 
4.5 หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ 
5.1 หมายถึง สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารภาษาองักฤษประจ าวนั 
5.2 หมายถึง สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจยัในการ

วิเคราะห์หรือแกปั้ญหาชีวติประจ าวนั 
5.3 หมายถึง สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การ

ประมวลความรู้และการส่ือสาร 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curruculum Mapping) 
ส าหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

●  ความรับผิดชอบหลกั   ⃝  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
EC101001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด  ●  ● ⃝  ⃝ ● ⃝   ● ● ⃝ 

EC101002 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยุทธ์การแข่งขนั  ●  ● ⃝  ⃝ ● ⃝   ● ● ⃝ 

EC101003 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต ์  ●  ● ⃝  ⃝ ● ⃝   ● ● ⃝ 

EC101004 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกจิ ● ●  ●    ●     ●  

EC101005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 : ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และผลกระทบของนโยบาย ● ●  ●    ●     ●  

EC102006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 : เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต ์ ● ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 

EC101007 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1  ●  ● ⃝ ●  ● ⃝    ● ⃝ 

EC101 008 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  ●  ● ⃝ ●  ● ⃝    ● ⃝ 

EC101009 เศรษฐมิติ 1 ●   ● ● ●   ●    ● ⃝ 

* EC102010 การวิเคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทน  ●  ●     ●    ⃝ ● 

EC102011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ● 

EC102012 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีการก  ากบั  ●  ● ● ⃝  ● ● ●  ● ●  

EC113013 วิวฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 

EC102014 เศรษฐศาสตร์การพฒันา  ⃝ ● ●    ● ⃝ ⃝  ⃝ ⃝  

EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ●  ● ●    ●   ●   ● 

EC102016 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝  ⃝  ⃝ ⃝ 

* EC102017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน  ● ⃝ ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝ ⃝  ⃝ ⃝ 

EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ⃝ ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

EC113020โซ่อุปทานและการด าเนินการ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ● ● ● ● ● ● 

* EC113021 ระบบธุรกจิอจัฉริยะ    ⃝ ● ●  ● ● ⃝  ⃝ ● ● 

EC113022 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจา้งงาน ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ⃝  ⃝ ● 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ⃝  ⃝ ● 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ⃝  ⃝ ● 

EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ●  ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ⃝  ⃝ ● 

EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศ ●  ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ⃝  ⃝ ● 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝   ⃝ ⃝ 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยุกตใ์ช ้ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกจิ  ⃝ ● ⃝ ●  ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝  ● 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน ●  ● ●   ●  ● ●   ●  

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ ●  ● ●    ●   ● ● ●  

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ●  ● ●    ●   ●   ● 

* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกจิ  ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝   ⃝ ⃝ 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝   ⃝ ⃝ 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน  ● ⃝ ● ● ● ● ● ●    ⃝ ⃝ 

EC113037 เศรษฐศาสตร์การเมือง  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 

* EC113038 หลกัปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 

EC113039 เศรษฐมิติ 2 ●   ● ● ● ● ● ⃝    ● ⃝ 

EC113040 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2  ●  ● ⃝ ●  ● ⃝    ● ⃝ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
EC113041 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง  ● ⃝ ● ● ● ⃝  ● ●   ●  

EC113042 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง ⃝ ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝ ⃝ ● ● ● 

* EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว  ●  ● ● ●  ⃝ ●  ⃝  ⃝ ⃝ 

EC113044 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ ● ●  ● ●   ●   ●  ●  

EC113045 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ●  ● ●    ●   ●   ● 

EC113046 เศรษฐศาสตร์ประชากร ⃝ ⃝ ● ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ 

* EC113047 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม  ●  ● ● ●   ●   ⃝ ⃝  

EC113048 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลองส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  ●  ● ●    ●   ⃝ ●  

EC113049 เศรษฐกจิลุ่มน ้าโขง ⃝ ● ● ● ● ⃝ ⃝ ● ● ⃝ ● ● ⃝ ● 

* EC113050 ภูมิเศรษฐศาสตร์  ●  ●  ●  ● ● ●   ●  

* EC113051วิธีเชิงตวัเลขส าหรับการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์  ●  ● ● ● ● ●     ● ● 

* EC113052 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกจิ  ●  ● ● ● ● ●     ● ● 

* EC113053 เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยุกต ์  ●  ● ● ● ● ●     ● ● 

* EC113054 ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั  ●  ● ●  ⃝  ●     ⃝ 

* EC113055 การเรียนรู้แบบเปิด  ●  ● ●  ●  ● ● ● ● ⃝  

EC113056 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกจิ  ● ● ⃝ ● ●  ● ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

EC113057 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  ⃝ ● ● ● ●  ●   ⃝  ⃝ ⃝ 

EC113058 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์ ● ⃝ ⃝  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

EC113059 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   ● ⃝  ● ● ● ●  ⃝ ● ● ● 

EC113060 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ● ●  ● ●   ●   ●  ●  

EC113061 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน  ⃝ ● ● ● ● ⃝ ● ● ⃝   ⃝ ⃝ 

EC114062 สหกจิศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ● ⃝ ● ● ● ● ⃝ ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
BS911111 หลกัการบญัชีขั้นตน้ ⃝ ⃝  ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  ●   ●  

BS912111 หลกัการบญัชีขั้นกลาง ⃝ ⃝  ●  ⃝ ⃝ ⃝  ●   ⃝  

BS923344  การจดัการการเงินระหว่างประเทศ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● 

BS923350  การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ 

BS923351  การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● 

BS923352 การวิเคราะหอ์นุพนัธ์ทางการเงิน ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● 

BS923353 การวิเคราะหต์ราสารทุนและตราสารหน้ี ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● 

BS923359 การวางแผนดา้นการลงทุน ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● 

BS931111 หลกัการตลาด ● ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ 

BS932111 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ⃝ ● ⃝ 
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รายละเอียดของผลการเรียนรู้ของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Curriculum Mapping) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
1.2 มีวินยั ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น สถาบนั และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2.2 มีทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบติังานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน
สถานการณ์ต่างๆได ้
2.3 มีความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและการต่อ
ยอดองคค์วามรู้ในสาขาวิชา 
2.4 ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitiveskills) 
3.1 สามารถคน้หา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพฒันาความรู้และการแกปั้ญหาทางวิชาการ  ได้
อยา่งสร้างสรรค ์
3.2 สามารถใชก้ารคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนในการแกปั้ญหาการ
ท างานได ้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 
4.1 มีภาวะผูน้  า มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
4.2 ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายทางสัมคมและวฒันธรรม สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดดี้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerrical analysis, communication 
& information technology skills) 

5.1 มีความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยัในการคิด
วิเคราะห์หรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพได  ้
5.2 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
การจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/
วิชาชีพได ้
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ภาคผนวก 2 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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นางจงรักษ์  หงษ์งาม 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Labor Economics and Human 

Capital) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2553 

 
ปริญญาโท พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2537 

ปริญญาตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2534 

 
1. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานบริการทางวิชาการ 
 บริการวิชาการ (วิทยากร) อบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท างานวิจยั และการใชส้ถิติ 
 บริการวิชาการ (วิทยากร) เร่ืองวฒันธรรมองคก์ร 

บริการวิชาการ (วิทยากร) บรรยายในหวัขอ้ การบริหารจดัการองคก์รที่มีประสิทธิภาพ  
บริการวิชาการ (วิทยากร) บรรยายเร่ือง “เคลด็ไม่ลบักบัการด ารงชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั” 
บริการวิชาการ (วิทยากร) อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั 
บริการวิชาการ(วิทยากร) โครงการปฐมนิเทศพนกังาน มข. ปี 2558 
บริการวิชาการ (วิทยากร) โครงการสัมมนาและจดัท า SWOT 

 
3.2 งานวิจัย  

 งานวิจยัที่ท  าเสร็จ และตีพิมพ์ 

1) จงรักษ ์หงส์งาม.ผลกระทบของทกัษะทางปัญญาและทกัษะ ดา้นบุคลิกลกัษณะต่อรายได ้กรณีศึกษา 
จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย.วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบนัพฒันศาสตร์.ปีที่ 6 ฉบบัท่ี 2 กรกฏาคม. 
2555 : 1-22. 

2) ศศิธร เห็นงาม และจงรักษ ์หงษง์าม. ปัจจยัดา้นทกัษะใดที่ส่งผลต่อรายไดข้องแรงงานในสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม เศรษฐศาสตร์และกลยทุธ์การจดัการ. ปีที่ 1 ฉบบัท่ี 2 กรกฏาคม-ธนัวาคม. 
2557. ISSN2350-9864 : 52-62. 

3) ปวีณา ประเสริฐศรี และ จงรักษ์ หงษง์าม. การประเมินผลการบริหารแผนพฒันาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อ  าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่นเศรษฐศาสตร์และกลยทุธ์การจดัการ. ปีที่ 1 
ฉบบัท่ี 2 กรกฏาคม-ธนัวาคม. 2557. ISSN2350-9864 : 76-90 
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3.3  บทความทางวิชาการ 
1) Jongrak Hong-ngam. Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Earnings : A Case Study of 

Muang District Khonkaen Province of Thailand. 5 th International Conference On the “Regional Innovation and 
Cooperation in Asia”2010. Japan.  

2) Jongrak Hong-ngam. Non-cognitive Skills and Male-Female Wage Differentials. 7 th International 
Conference On the “Regional Innovation and Cooperation in Asia”2012 Busan, Korea.  

3) ณิชา ทองบ่อ และ จงรักษ ์หงษง์าม. การศึกษาการเปรียบเทียบทุนมนุษยข์องบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ส่งผลต่อรายไดใ้นอนาคต กรณีศึกษา: องคก์รในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. การประชุมทางวิชาการ
เสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงประจ าปี พ.ศ. 2557. ISBN 978-616-223-416-3. 

 4) Jongrak Hong-ngam. Human Capital of Logistics Worker. Journal of Economic Integration. SIBR 
2015 OSAKA 2-3 July 2015. Osaka, Japan 

 5) Rungnapa Klangyotee1 and Jongrak Hong-ngam. Determinant of Happiness in Spouse. SIBR-
RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research OSAKA 7-8 July 2016. Osaka, Japan 

 
3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน     
       - 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  21 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์
 962 401 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 

 
5.2  ระดับปริญญาโท  
 962 752 เศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนกลยทุธ์ 

962 792 หวัขอ้พิเศษดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
962 824 วิสัยทศัน์ธุรกิจ 

 962 897 การศึกษาอสิระ 
 962 899 วิทยานิพนธ ์  
5.3 ระดับปริญญาเอก   

     -  
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นายจักรกฤช เจียวิริยบุญญา 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา 

3.  ผลงานทางวิชาการ (ลาศึกษาปริญญาเอก มิถุนายน 2555 ถึง มิถุนายน 2560) 
3.1 งานบริการทางวิชาการ 

- 
3.2 งานวิจัย 

- 
 3.3 บทวิจัย 

จกัรกฤช เจียวิริยบุญญา. 2563.ส่ือลามกอนาจารย์กับปัญหาการข่มขืน (Pornography and Rape Problem.  
                วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยทุธ์การจดัการ ปีที่ 7 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ.2563  

3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
1) ต าราวิชาการเงินและการธนาคาร (ทุนคณะวิทยาการจดัการ), 2555. 
2)     เอกสารประกอบค าสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค (ทุนคณะวิทยาการจดัการ), 2555. 

3.5 งานประชุมเชิงวิชาการ 
1)     The 11th international conference of RICA, “Regional Cooperation and Innovation in Asia” 

น าเสนอหวัขอ้เร่ือง Measuring the Degree of Competition in the Thai Banking Industry ณ Pusan National 
University วนัท่ี 24-26 พฤศจิกายน 2559 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   12  ปี 

5.  ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
 962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
 962 351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 
5.2 ระดับปริญญาโท 
 962 737 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 
5.3 ระดับปริญญาเอก 

- 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2548 
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)  

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2541 
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นางสาวอรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา  
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 
ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 
ปริญญาตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 

  3.  ผลงานทางวิชาการ 
3.1 งานบริการทางวิชาการ 

             - 
3.2  งานวิจัย  

Puarattanaarunkorn, O., Kiatmanaroch, T., and Sriboonchitta S.,Dependence Structure between  
TOURISMand TRANS Sector Indices of the Stock Exchange of Thailand, Thai Journal of 
Mathematics, Special Issue on : Copula Mathematics and Econometrics, 2014, 199-210.  

Kiatmanaroch, T., Puarattanaarunkorn, O., and Sriboonchitta, S., Will QE Change the dependence between  
Baht/Dollar Exchange Rates and Price Returns of AOT and MINT?, Thai Journal of Mathematics, 
Special Issue on : Copula Mathematics and Econometrics, 2014, 129-144.  

 Puarattanaarunkorn, O., Kiatmanaroch, T., and Sriboonchitta, S. Dependence Between Volatility of Stock  
Price Index Returns and Volatility of Exchange Rate Returns Under QE Programs: Case 
Studies of Thailandand Singapore, Causal Inference in Econometrics, 2016, 415-435.  

 Kiatmanaroch, T., Puarattanaarunkorn, O., Autchariyapanitkul, K., and Sriboonchitta, S. Volatility  
Linkages Between Price Returns of Crude Oil and Crude Palm Oil in the ASEAN Region: A  
Copula Based GARCH Approach, Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision 
Making, 2015, 428-439  

 3.3  บทความทางวิชาการ 
  - 
               3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 
3.5 งานประชุมเชิงวิชาการ 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   10  ปี 

5.  ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 



 

มคอ.2 

84 
 

 962 331 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 
 962 401 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 
 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

5.2 ระดับปริญญาโท 
   - 
5.3 ระดับปริญญาเอก   

 - 
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นางสาววิไลวรรณ  เที่ยงตรง 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
3.1 งานบริการทางวิชาการ 

1) วิทยากรโครงการน าร่อง “การเสริมสร้างศักยภาพสตรีอีสานที่สมรสกับชาวต่างชาติก่อนการย้ายถิ่นไป
ต่างประเทศ (กรณีประเทศเยอรมัน)” วนัพฤหสับดีที่ 23 กนัยายน 2553. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2) วิทยากรบรรยายพิเศษหวัขอ้ “ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจ” วนัองัคารที่ 15 
มิถุนายน 2553. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3.2  งานวิจัย 

1) นกัวิจยั โครงการวิจยัเศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว 
และการสร้างความเขม้แขง็ดา้นต่าง ๆ. 2551. สนบัสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2) นักวิจัย โครงการ ศึกษาและส ารวจปัจจยัที่มีผลต่อการด าเนินงานและสภาวการณ์แข่งขนัของ  SMEs 
ไทยรายสาขา. 2550. สนบัสนุนโดยส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3) นักวิจัย โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตผลิตภณัฑ์ชีวเคมีท่ีใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดิบตน้น ้ า. 2550. 
สนบัสนุนโดยส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม 

 3.3 บทวิจัย 
1) วิไลวรรณ เที่ยงตรง, น ้ าฟ้า ทิพยเ์นตรและสุรชยั จันทร์จรัส. 2560. ผลกระทบทางการคา้ระหว่าง

ประเทศของอุตสาหกรรมน ้ าตาลในกลุ่มประเทศอาเซียน. วารสารสังคมลุ่มน ้ าโขงปีท่ี 13 ฉบบัที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 
2560. : 189-202 

2) วิไลวรรณ เที่ยงตรง, เกตุแกว้ วิศวโกศล และนงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส. (2561). ปัจจยัก  าหนดความสามารถ
ในการท าก  าไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 : 295-310 

3) วิไลวรรณ เที่ยงตรง, อธิวฒัน์ สุวรรณราช และนงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส. (2561). ความเส่ียง ผลตอบแทน 
และผลการด าเนินงานของหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการทางการท่องเที่ยวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช ้
CAPM และมาตรวดัชาร์ป เทรนเนอร์ และเจนเซ่น. วารสารวิจยั มข. (ฉบบับณัฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 6 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือน กนัยายน – ธนัวาคม 2561.: 71-83 
3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

1) เอกสารประกอบการสอนวิชา 962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 
ปริญญาตรี บธ.บ.(การเงิน)(เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2544 
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3.5 งานประชุมเชิงวิชาการ 
- 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   11 ปี 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
 962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
 962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  
5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
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นางสาวศิวาพร   ฟองทอง 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D (Economics) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 
ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2548 
ปริญญาตรี ศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2541 

 
  3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานบริการทางวิชาการ 
             - 

3.2  งานวิจัย  
Fongthong S. “Do Local Communities Always Benefit from MICE Activities?”. The 14th International 

Conference of Global Business and Economic Development (SGBED), Montclair, NJ, USA, 
June 21-24, 2016 : 141-146. 

ผูร่้วมวิจยั.โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาแกม้ลิงหนองเลิงเปือยอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริจ.กาฬสินธ์ุ”. มูลนิธิปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชด าริ.2558 

หวัหนา้โครงการ.สวสัดิการชุมชนกบัการกระจายอ านาจทอ้งถิ่น ในแผนงานแผนงานสนบัสนุนวิชาการเพื่อ
การขบัเคลื่อนระบบสวสัดิการสังคม.ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.2557 

ผูร่้วมวิจยั.โครงการสร้างคลงัขอ้มูล KHON KAEN MICE INTELLIGENCE.ส านกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ.2556 

3.3  บทความทางวิชาการ 
Fongthong S. 2012. Determinants of Loan Sizes of Microcredit for Villages and Communities in Thailand. 

International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 5(2) 121 -142. 
               3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 
3.5 งานประชุมเชิงวิชาการ 

Fongthong S. and Suriya K. “Effects of microcredit on poverty reduction in Thailand using propensity 
score matching and average treatment effect model”. The Fifth International Conference of the 
Thailand Econometric Society, Chiang Mai, January 12 – 13, 2012 

Fongthong S. and Suriya K. “Determinants of Borrowers and Loan Sizes of Microcredit for Villages and 
Urban Communities in Thailand”. The Fifth International Conference of the Thailand 
Econometric Society, Chiang Mai, January 12 – 13, 2012 

http://www.airitilibrary.com/pubissue.aspx?PublicationID=19985010&view=pubresult
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Fongthong S. and Suriya K. “Determinants of Borrower's Defaluts of Microcredit for Village and Urban 
Community Funds in Thailand”. The First International Conference on Asian Economic 
Development, Chiang Mai, August 29th, 2012 

Fongthong S. and Suriya K. “Village Funds, Education and Poverty Reduction in Thailand Thailand”. The 
First International Conference on Asian Economic Development, Chiang Mai, August 29th, 2012 

 
3.6 งานวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ผูร่้วมวิจยั. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาแกม้ลิงหนองเลิงเปือยอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริจ.กาฬสินธ์ุ ระยะที ่2. มูลนิธิปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชด าริ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
ระยะเวลาโครงการ 16 เดือน ตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึง 9 มีนาคม 2561) 

หวัหนา้โครงการยอ่ย.โครงการวิจยั “ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทยการ
วิจยัเพื่อเสริมสร้างนกันโยบายสาธารณะที่ดี”. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  9 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
962100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
962103 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 

   962201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 
   962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท 
   962 401 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  

 
5.2 ระดับปริญญาโท 
 962 701 สถิติส าหรับธุรกิจและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 
 962 897 การศึกษาอสิระ 
 962 899 วิทยานิพนธ ์

 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
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ภาคผนวก 3 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 



 

มคอ.2 

90 
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) 

 ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  
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ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550)  

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก 8 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์

ประเมินประจ าปี และองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

 องค์ประกอบและตวัช้ีวดัคุณภาพของการจัดการหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น จัดแบ่งตามกระบวนการ
จัดการหลกัสูตร 3 กระบวนการคือ การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผลการใช้
หลกัสูตร มีองคป์ระกอบรวม 8 องคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัรวม  28 ตวั  เป็นตวัช้ีวดัส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  25 ตวั  
และตวัช้ีวดัส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  27 ตวั  ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ตวัช้ีวดั จ านวน ตวัช้ีวดั จ านวน 

1. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร     
1.1 คุณภาพของหลกัสูตร 1.1.1,1.1.2 2 1.1.1 1 

2. การน าหลกัสูตรไปใช ้     
      2.1 คุณภาพของการบริหารหลกัสูตร 2.1.1,2.1.2 2 2.1.1,2.1.2 2 
      2.2 คุณภาพของนกัศึกษา 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4, 

2.2.5 
5 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4, 

2.2.5 
5 

      2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1,2.3.2.,2.3.3,2.3.5,
2.3.6,2.3.7 

6 2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3
.5,2.3.6,2.3.7 

7 

      2.4 คุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 
2.5 คุณภาพของการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนการสอน 
2.5.1,2.5.2 2 2.5.1,2.5.2 2 

3. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร     
      3.1 คุณภาพของบณัฑิต 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4 4 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4 4 
      3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและ
วิทยานิพนธ ์

3.2.1 1 3.2.1,3.2.2,3.2.3 3 

 รวมตวัช้ีวดั 25 รวมตวัช้ีวดั 27 
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รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ให้ข้อมูล 
1. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งด าเนินการเพื่อให้หลกัสูตรและรายวิชาใน
หลกัสูตรที่เปิดสอนมีความทนัสมยั คุณภาพและไดม้าตราฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบณัฑิตที่ม่ีคุณลกัษณะที่ก  าหนด 
1.1 คุณภาพ 
ของหลกัสูตร 

1.1.1 หลกัสูตรไดรั้บการพฒันาหรือปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน
และสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการ เป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่
ก  าหนด 5 ปี กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 

- รายงานขอ้มูลหลกัสูตรแต่
ละปีการศึกษา 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 

 1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อ
ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ 

- ขอ้มูลรายวิชาสหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน
ในแต่ละหลกัสูตร 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 

2. การน าหลกัสูตรไปใช ้หมายถึง ภารกิจที่ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้ระบวนการจดัการหลกัสูตร การเรียนการ
สอน การจดักิจกรรมต่างๆ รวมทั้งปัจจยัหลกัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตาม เป้าหมาย ท่ีก  าหนด 
2.1 คุณภาพของ
การบริหาร
หลกัสูตร 
 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมี
องคป์ระกอบ คุณสมบติั จ านวน และ
อ านาจหนา้ที่ตามเกณฑม์าตรฐานและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- รายช่ือคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรพร้อม
คุณวุฒิต าแหน่งและสังกดั 
- ค  าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการ
ประชุมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและ
ตัดสินใจร่วมกนัในเร่ืองต่าง เกี่ยวกับการ
จดัการหลกัสูตร 

- รายงานการประชุม 
หรือมติการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

2.2 คุณภาพของ 
นกัศึกษา 

2.2.1 สัดส่วนจ านวนผูส้มัคร : จ  านวนประกาศ
รับ : จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ศึกษา 

- จ านวนผูส้มคัร 
- จ านวนประกาศรับ 
- จ านวนผู ้รายงานตัวเข้า
ศึกษา 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 
- บณัฑิตวิทยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
 (กรณีรับเอง) 
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 2.2.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละปี - GPA ของผูร้ายงานตวัเข้า
ศึกษา 
- จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ 
ศึกษา 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 
- บณัฑิตวิทยาลยั 
-  คณะ /ห น่ ว ย ง าน 
(กรณีรับเอง) 

 2.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชา 
ภาษาองักฤษของผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละปี 

- คะแนนผลการสอบวิชา
ภาษาองักฤษของ 
ผูร้ายงานตวัเขา้ศึกษา 
- จ านวนผู ้รายงานตัวเข้า
ศึกษา 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 
- บณัฑิตวิทยาลยั 
-  คณะ /ห น่ ว ย ง าน 
(กรณีรับเอง) 

 2.2.4 จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ช า ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(โดย เฉพาะอย่า งยิ่งส าห รับหลักสูตร
นานาชาติ) 

- จ านวนนกัศึกษาชาว 
ต่างประเทศ 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 
-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.2.5 ร้ อ ยละของนักศึกษาที่ คงสภาพ เ ป็น
นกัศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบนั จากจ านวน
นกัศึกษาที่เขา้ศึกษาในภาพรวม 

- จ านวนนกัศึกษาที่รายงาน
ตวัเขา้ศึกษาในแต่ละปี 
-  จ านวนนักศึกษาที่พ้น
สภาพ 
- จ านวนนกัศึกษาที่ลาออก 
- จ านวนนักศึกษาที่หมด
สภาพในลกัษณะอื่น 

-  ส านักบริหารและ
พฒันาวิชาการ 
-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

2.3 คุณภาพของ
อาจารย ์

2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารยแ์ยกตามคุณวุฒิ ตรี : 
โท : เอก 

- จ านวนอาจารยใ์นสังกดั 
และท าหนา้ที่สอนใน
หลกัสูตร จ าแนกตาม
คุณวุฒิในแต่ละระดบั 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.3.2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่ง
ทางวิชาการ อาจารย ์: ผศ: รศ: ศ 

- จ านวนอาจารยใ์นสังกดั 
และท าหนา้ที่สอนใน
หลกัสูตรจ าแนกตาม
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 
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ให้ข้อมูล 

 2.3.3 สัดส่วนจ านวนอาจารย ์ต่อจ านวนนกัศึกษา - จ านวนอาจารย์ในสังกัด 
และท าหนา้ที่ 
สอนในหลกัสูตร 
- จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.3.4 จ านวนอาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ
ที่ เ ป็นผู ้สอน เชิญมาสอน เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และมาปฏิบติังานอื่นๆ ในหลกัสูตร 

- จ านวนอาจารยช์าว 
ต่างประเทศ 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.3.5 จ านวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในวารสารและ/หรือเสนอใน
การประชุมวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ใน
หลกัสูตร 

- จ านวนผลงานวิชาการและ
วิจัยที่ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
และ /ห รื อ เ สนอในก า ร
ประชุมวิชาการ 
- จ านวนอาจารยใ์น 
หลกัสูตร 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.3.6 จ านวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือ
ต ารา และส่ือการสอนที่ผลิตโดยอาจารยใ์น
หลกัสูตร ต่อจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

- จ านวนผลงาน (เร่ือง) 
- จ านวนอาจารยใ์น 
หลกัสูตร 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับเ ชิญให้เ ป็น
กรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์
และผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลยั ต่อจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

- จ านวนอาจารยท์ี่ 
ไดรั้บเชิญ 
- จ านวนอาจารยใ์น 
หลกัสูตร 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

2.4 คุณภาพของ
การจัดการเรียน
การสอน 

2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้น
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญ จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

- จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษานั้น 
-  จ านวนรายวิชาที่ มีการ
สอนแบบเน้นผู ้เ รียนเป็น
ส าคญั 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลย ีหรือระบบ  
e-learning จากจ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิด
สอนในหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษานั้น 
- จ านวนรายววิชาที่ มีการ
สอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
หรือระบบ e-learning 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 
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 2.4.3 ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสูตรในภาพรวม 

- ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ คุ ณ ภ า พ /
ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยแ์ต่ละคนใน 
หลกัสูตร 
- จ านวนอาจารยใ์น 
หลกัสูตร 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

2 . 5  คุณภาพของ
ก า ร จัดกิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมการเรียน
การสอน 

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
เสริมความรู้และทักษะทางวิชาการที่
ด  าเนินการในระดบัหลกัสูตร (เช่น การให้
ค  าปรึกษา การจดัอบรม/สัมมนาการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ 

- จ านวนกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
-  จ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ตามตวัช้ีวดัท่ีก  าหนด
ในกิจกรรม 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 2.5.2 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒน าคุณลักษณะของบัณ ฑิตที่พึ ง
ประสงค์ ที่ด  าเนินการในระดบัหลกัสูตร 
(เช่น การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม การมี
วินัยในตนเองและท างานร่วมกับผู ้อื่น
ฯลฯ) 

- จ านวนกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
-  จ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ตามตวัช้ีวดัท่ีก  าหนด
ในกิจกรรม 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

3. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งด าเนินการเพื่อให้ผลผลิต คือ บณัฑิตและองค์
ความรู้อนัเกิดจากกระบวนการผลิตบณัฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตและสังคม 
3 . 1  คุณภาพของ
บณัฑิต 

3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดใน 
หลกัสูตร 

- จ านวนนกัศึกษาที่รายงาน
ตวัเขา้ศึกษาในปีการศึกษา
หน่ึงๆ 
- จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา
ของหลกัสูตรในแต่ละรุ่นปี
การศึกษานั้น 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 3.1.2 ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12  
เดือนหลงัจบการศึกษา (และการได้งาน
ท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและ
การไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้ตามเกณฑ)์ 

- ผลการวิจยัภาวการณ์มีงาน
ท าและการศึกษาต่อของ
บณัฑิต ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 
หลกัสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

 3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบณัฑิต (ดา้นความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงานสาขานั้นๆ 
ดา้นความรู้ 
ความสามารถพื้ นฐานท่ีส่งผลต่อการ
ท างาน และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผู ้ใช้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปี 
การศึกษาที่ผ่านมา 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลกัสูตร 

 3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้นวิชาการ
วิชาชี คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทาง
วิชาการหรือด้านอื่ นที่ เ กี่ ย วข้องกับ
คุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3  ปี ที่ผ่านมา (คน) 

- รายงานขอ้มูล จ านวน 
นักศึกษาหรือศิษย์ เ ก่ าที่
ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณหรือรางวลั 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 
หลกัสูตร 

3 . 2  คุณภาพของ
ผลงานวิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือ
ระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
(ช้ินงาน) 

-  ร า ยงานข้อ มูลจ านวน
ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาที่ไดรั้บรางวลั 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 
หลกัสูตร 

 3.2.2 ร้อยละของบทความจาก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ต่อจ านวน 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
ทั้งหมด 

- จ านวนบทความ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ 
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปี 
การศึกษานั้น 
-  จ า น ว น วิ ท ย า นิ พน ธ์
ปริญญาโทในปีการศึกษา
นั้น 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 
หลกัสูตร 

 3.2.3 ร้อยละของบทความจา 
กวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
ทั้งหมด 

- จ านวนบทความ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน ปี
การศึกษานั้น 
-  จ า น ว น วิ ท ย า นิ พน ธ์
ปริญญาเอกในปีการศึกษา
นั้น 

-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 
หลกัสูตร 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมนิประจ าปี 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1.อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการ
เรียนท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 x x x x 

8.อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
10.จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 
ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 9 10 11 12 12 

 
 

  



 

มคอ.2 

125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก9 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    129 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต  

2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่าจ านวน      30  หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่าจ านวน     30  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา การส่ือสารและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จ านวน     9 หน่วยกิต กลุ่มภาษาจ านวน     12 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาวิทย-์คณิต การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ ์จ านวน    3 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จ านวน 18 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

  

กลุ่มวิชามนุษย-์สังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญา จ านวน          6 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาวิทย-์คณิตย ์ความรอบรู้และการปรับตวัในยคุโลกาภิวตัน์ 
จ านวน   6 หน่วยกิต 

  

หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94  หน่วยกิต  

หมวดวิชาแกนจ านวน   57  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานจ านวน   55 หน่วยกิต  
หมวดวิชาบงัคบัจ านวน   15  หน่วยกิต กลุ่มวิชาบงัคบัจ านวน     27 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือกจ านวน   21  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกจ านวน      12 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเสรี  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต หมวดวิชาเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร        129    หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  130   หน่วยกิต  

3. กลุ่มวิชาแกนจ านวน   57  หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานจ านวน   55 หน่วยกิต  
314 125  แคลคูลสั                                                                     3(3-0-6) 
Calculus  

EC101001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1: ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต                                    4(4-0-8) 
   และราคาตลาด   
   Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
966 111หลกัการบญัชีขั้นตน้                                                3(3-0-6) 
       Preliminary Principles of Accounting 

EC101002 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2: โครงสร้างตลาด และ                    2(2-0-4) 
  กลยทุธ์การแข่งขนั 

    Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 

 

962 101    เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                              3(3-0-6) 
                 Preliminary Microeconomics 

EC101003 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3: เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต ์ 2(1-2-4) 
   Microeconomics III: Applied Microeconomics 

 

962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้                               3(3-0-6) 
              PreliminaryMacroeconomics 

EC101004  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1: โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
   Macroeconomics I: Structure of the Economic System 

 

962 103 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                            3(3-0-6) 
              Statistics for Economist 

EC101005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2: ความสัมพนัธ์ของตวัแปร              3(3-0-6) 
   และผลกระทบของนโยบาย  
  Macroeconomics II : Relationships between Variables  
  and Impacts of policies 

 

962 201  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง                           3(3-0-6) 
              Intermediate Microeconomics 

EC102006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3: เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต์ 3(3-0-6) 
   Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 

 

962 202  เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง                          3(3-0-6) 
               Intermedait Macroeconomics 

EC101007  คณิตเศรษฐศาสตร์1                    3(3-0-6) 
   Mathematical Economics I 

 

962 203  การเงินและการธนาคาร                                    3(3-0-6) 
              Money and Banking 

EC101008  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
   Statistics for Economists 

 

962 204  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                         3(3-0-6) 
              International Economics 

EC101009  เศรษฐมิติ 1     3(3-0-6) 
    Econometrics I 

 

962 206 การคลงัสาธารณะ                                           3(3-0-6) 
             Public Finance 

BS911111 หลกัการบญัชีขั้นตน้    3(3-0-6) 
   Preliminary  Principles  of  Accounting 

 

962 207   ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ                               3(3-0-6) EC102011  ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
               History of Economics Thought     Research Methodology in Economics 
*962 208  เศรษฐกิจไทย                                         3(3-0-6) 
  Thai Economy 

EC113013 วิวฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
  Evolution of Economic Thought 

 

962 301  ภาษาองักฤษส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
               English for Economics 

EC102014 เศรษฐศาสตร์การพฒันา    3(3-0-6) 
  Development Economics 

 

962 311  คณิตเศรษฐศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
               Mathematical Economics I 

EC112015  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 
    Economics of Natural Resources 

 

962 312 เศรษฐมิติ 1    3(3-0-6) 
 Econometrics I 

EC102016  เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์   3(3-0-6) 
    Economics of Labor and Human Capital 

 

962 321 เศรษฐศาสตร์การพฒันา   3(3-0-6) 
 Development Economics 

EC114018  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์                 3(3-0-6)   
                   Seminar in Applied Economics 

 

962 341  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
 Industrial Economics 

  

962 361  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ  3(3-0-6) 
               ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
 Introductory Natural Resources and  

Environmental Economics 

  

62 401   ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
              Research Methodology in Economics 

 
 

 

 รายวิชาที่เพิ่มในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  
 * EC102010 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน   2(2-0-4) 

      Cost-Benefit Analysis 
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 EC102012   เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีการก ากบั                   3(3-0-6) 

     Economics of Regulation Theory 
 

 * EC102017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน                                               3(3-0-6) 
                    Economics of the  Financial System 

 

4. รายวิชาในหมวดวิชาบังคบัในกลุ่มวิชาจ านวน     15   หน่วยกิต 4. รายวิชาในกลุ่มกลุ่มวิชาบังคบัในกลุ่มวิชา  จ านวน     27   หน่วยกิต  

กลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  
962 411 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2   3(3-0-6) 
 Mathematical Econcmics II   

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 
   Industrial Economics 

 

962 412 เศรษฐมิติ 2    3(3-0-6) 
 Econometrics II 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ   3(3-0-6) 
    Supply Chain and Operation 

 

962 413 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง       3(3-0-6) 
         Advanced Microeconomics  

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ    3(3-0-6) 
       Business Intelligence System 

 

962 414 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง     3(3-0-6) 
 Advanced Macroeconomics 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์  

962 491 สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ      3(3-0-6) 
              การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
              Seminar in Specific Topics in Economics  
             Theory and Quantitative  Analysis 

EC113022  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน  3(3-0-6) 
     Economics of Wages and Employment 

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ   3(3-0-6) 
    Economics of  Education and Health 

 

962 325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ                              3(3-0-6) 
ส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง 

* EC113024  เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน  3(3-0-6) 
        Economics of Household Decisions 
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Advanced Natural Resource Economics 

962 342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                               3(3-0-6) 
 Labor Economics 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์                             3(3-0-6) 
 Human Resource Economics 

EC113025 ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ                       3(3-0-6) 
                 ระหว่างประเทศ 

Theory of International Trade and  
Economic Cooperation 

 

962 463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน                                                     3(3-0-6) 
Energy Economics 

EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
   International Trade Policy and Investment 

 

962 492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์กลุ่มเศรษฐศาสตร์                    3(3-0-6) 
พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

               Seminar in Specific Topics in Energy  
               Economics and Resource Economics 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
   International Monetary Economics 

 

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ  
962 333 ห่วงโซ่อุปทาน                                                                3(3-0-6) 
                Supply Chain Management 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้  3(3-0-6) 
    Theory of Fiscal Policy and  Applications 

 

962 441 การจดัองคก์รอุตสาหกรรม                             3(3-0-6) 
 Industrial Organization 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท  3(3-0-6) 
    Microfinance Policies and Rural Development 

 

962 442 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการด าเนินการ                             3(3-0-6) 
 Economics of Production and Operation 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
    Public Policy and Economic Development 

 

962 443 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง                                 3(3-0-6) 
 Transportation Economics 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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962 493 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์                                                       3(3-0-6) 

อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 
                Seminar in Specific Topics in Industrial  

Economics and LogisticsSystem 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน   3(3-0-6) 
    Economics of Energy Management 

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง * EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ   2(2-0-4) 
      Economics of Pollution Management 

 

962351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                               3(3-0-6) 
 International Monetary Economics 

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 4(4-0-8) 
    Natural Resources and Environmental Valuation 

 

962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 
 International Economic Cooperation 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน  

962 445 เศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง                                3(3-0-6) 
 Greater Mekong SubregionEconomics  

* EC113034  เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
       Economics of Corporate Finance 

 

962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 
 International Trade Theory and Policy 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน    3(3-0-6) 
       Economics of Investment 

 

*962 494 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์กลุ่มเศรษฐศาสตร์                    3(3-0-6) 
ระหว่างประเทศและเศรษฐกจิลุ่มน ้าโขง 
Seminar in Specific Topics in International  
Economics and Greater Mekong Sub region Economics 

EC113036  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน  3(3-0-6) 
     Economics of Monetary Theory and Policy 
 

 

กลุ่มนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา   
962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท                                   3(3-0-6) 
 Rural Economics  

  

962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                3(3-0-6)    
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Sufficiency Economy 
962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ                                3(3-0-6) 
 Economics of Public Policy 

  

962 455 การเงินชุมชน                                   3(3-0-6) 
 Micro Finance 

  

962 496 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบาย                                        3(3-0-6) 
สาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา 
Seminar in Specific Topics in Public Policy 
 and Development Economics 

  

กลุ่มนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารความเส่ียง   
962 354 ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้                                 3(3-0-6) 
 Future and Option Market 

  

962 423 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ           3(2-2-5) 
 Project Feasibility Study and Evaluation 

  

962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                               3(3-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 

  

962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลงั                                3(3-0-6) 
Fiscal Theory and Policy 

  

962 497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน           3(3-0-6) 
นโยบายการคลงัและการบริหารความเส่ียง 
Seminar in Specific Topics in Monetary and  
Fiscal Policy and Risk Management 
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5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  จ านวน  21   หน่วยกิต 5. รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  จ านวน 12   หน่วยกิต  
961 241 การเงินธุรกิจ 1   3(3-0-6) 
 Corporate Finance I 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
    Industrial Economics 

 

961 341 การเงินธุรกิจ 2   3(3-0-6) 
 Corporate Finance II 

EC113020 โซ่อุปทานและการด าเนินการ   3(3-0-6) 
     Supply Chain and Operation 

 

961 348 การจดัการและการควบคุมความเส่ียง   3(3-0-6) 
ทางการเงิน 

 Management and Control of Financial Risk 

* EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ    3(3-0-6) 
       Business Intelligence System 

 

962 313 เศรษฐศาสตร์การเมือง  3(3-0-6) 
 Theories of Political Economy 

EC113022 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการจา้งงาน                 3(3-0-6) 
    Economics of Wages and Employment 

 

962 314 ทฤษฎีเกม   3(3-0-6) 
 Game Theory 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ   3(3-0-6) 
    Economics of  Education and Health 

 

 962 322 การคลงัทอ้งถิ่น   3(3-0-6) 
 Local Fiscal 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน  3(3-0-6) 
       Economics of Household Decisions 

 

962 323 กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 Economic Regulation 

EC113025  ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ                    3(3-0-6) 
                   ระหวา่งประเทศ 
                    Theory of International Trade and  Economic Cooperation 

 

962 324 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน ์                  3(3-0-6) 

                Ecological Economics 

EC113026 นโยบายการคา้ และการลงทุนระหวา่งประเทศ                  3(3-0-6) 
    International Trade Policy and Investment 

 

962 325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ                   3(3-0-6) 
ส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง   

 Advanced Natural Resource Economics 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
    International Monetary Economics 

 



มคอ.2 

 134 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
962 331 เศรษฐศาสตร์การจดัการ   3(3-0-6) 
 Managerial Economics 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้  3(3-0-6) 
   Theory of Fiscal Policy and Applications 

 

962 333ห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
 Supply Chain Management 

EC113 029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท  3(3-0-6) 
    Microfinance Policies and Rural Development 

 

962 342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน   3(3-0-6) 
 Labor Economics 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
    Public Policy and Economic Development 

 

962 343 กฎหมายอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 Industrial Law  

EC113031  เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน   3(3-0-6) 
     Economics of Energy Management 

 

962351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Monetary Economics 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ   2(2-0-4) 
      Economics of Pollution Management 

 

962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Economic Cooperation 

EC113033  การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 4(4-0-8) 
     Natural Resources and Environmental Valuation 

 

962 353 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 Economics of International Investment  

* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
       Economics of Corporate Finance 

 

962 354 ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้   3(3-0-6) 
 Future and Option Market 

* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน    3(3-0-6) 
       Economics of Investment 

 

962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์                    3(3-0-6) 
 Human Resource Economics 

EC113036 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6) 
    Economics of Monetary Theory and Policy 

 

962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท                      3(3-0-6) 
 Rural Economics  

EC113037 เศรษฐศาสตร์การเมือง    3(3-0-6) 
   Political Economy 

 

962 365 เศรษฐศาสตร์ประชากร                     3(3-0-6) 
 Population Economics 

* EC113038 หลกัปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
       Principle of Philosophy and Ethics of Economics 

 



มคอ.2 

 135 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
962 366 เศรษฐศาสตร์การศึกษา                     3(3-0-6) 
 Educational Economics 

EC113039  เศรษฐมิติ 2     3(3-0-6) 
    Econometrics II 

 

962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 

EC113040  คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
     Mathematical Econcmics II 

 

962 391 หวัขอ้พิเศษทางดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ                         3(3-0-6) 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
Special Topics of  Interest in Economics Theory  
and Quantitative Analysis 

EC113041 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง    3(3-0-6) 
    Advanced Microeconomics 

 

962 392 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์พลงังาน                             3(3-0-6) 
                และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  
 Special Topics of  Interest in Energy  Economics  
               and Resource Economics 

EC113042  เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง                 3(3-0-6) 
     Advanced Macroeconomics 

 

962 393 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ              3(3-0-6) 
ระบบโลจิสติกส์   
Special Topics of  Interest in Industrial Economics  
and  Logistics  System 

* EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว                  3(3-0-6) 
       Tourism Economics 

 

962 394 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) 
และเศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง   

 Special Topics  of  Interest in International  Economics   
AndGreater  Mekong  Subregion Economic 

EC113044 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน ์    3(3-0-6) 
    Ecological Economics 

 

962 395 หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและ                          3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การพฒันา   

EC113045 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง    3(3-0-6) 
    Transportation Economics 

 



มคอ.2 

 136 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 Special Topics  of  Interest  in  Public  Policy   

and  Development  Economics 
*962 396 หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั         3(3-0-6) 

และการบริหารความเส่ียง                                                                                               
 Special Topics  of  Interest  in  Monetary  and   

Fiscal  Policy  and  Risk  Management 

EC113046 เศรษฐศาสตร์ประชากร    3(3-0-6) 
    Population Economics 

 

962 411 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2                 3(3-0-6) 
        Mathematical Econcmics II 

* EC113047 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม   3(3-0-6) 
       Behavioral Economics 

 

962 412 เศรษฐมิติ 2                  3(3-0-6) 
 Econometrics II 

EC113048  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูล                3(3-0-6) 
   การทดลองส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์     
   Primary and Experimental Data Analysis for Economists 

 

962 413 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง                3(3-0-6) 
       Advanced Microeconomics 

EC113049 เศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง    3(3-0-6) 
   Greater Mekong Subregion Economics 

 

962 414 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง               3(3-0-6) 
 Advanced Macroeconomics  

* EC113050 ภูมิเศรษฐศาสตร์                   3(3-0-6) 
      Geographical Economics 

 

962 415 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและ                   3(3-0-6)   
               ขอ้มูลการทดลองส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์   
                Primary and experimental data analysis for economist 

* EC113051 วิธีเชิงตวัเลขส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
       Numerical Methods for Economic Analysis 

 

962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ                   3(3-0-6) 
 Economics of Public Policy 

* EC113052 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  3(3-0-6) 
       Business and Economic Forecast 

 

962 422 การวิเคราะห์นโยบายพฒันาและการวางแผน                   3(3-0-6) 
 Analysis of Development Policy and Planning 

* EC113053 เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยกุต์  3(3-0-6) 
      Applied Macro and Financial Econometrics 
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962 423 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ               3(2-2-4) 
 Project Feasibility Study and Evaluation 

* EC113054 ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั                                3(3-0-6) 
     Startup Entrepreneurship 

 

962 441 การจดัองคก์รอุตสาหกรรม                     3(3-0-6) 
 Industrial Organization 

* EC113055  การเรียนรู้แบบเปิด                                3(3-0-6) 
      Open Learning 

 

962 442 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการด าเนินการ                   3(3-0-6) 
 Economics of Production and Operation 

BS931111 หลกัการตลาด     3(3-0-6) 
    Principles of Marketing 

 

962 443 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง                     3(3-0-6) 
 Transportation Economics 

BS932111พฤติกรรมผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 
 Consumer Behavior 

 

962 445 เศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง                                     3(3-0-6) 
               Greater Mekong SubregionEconomic 

BS912111 หลกัการบญัชีขั้นกลาง    3(3-0-6) 
   Intermediate Accounting  

 

962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
 International Trade Theory and Policy 

BS923344 การจดัการการเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   InternationalFinancialManagement 

 

962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                      3(3-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 

BS923350 การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน  3(3-0-6) 
   Financial Valuation and Value Creation 

 

962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลงั                     3(3-0-6) 
 Fiscal Theory and Policy 

BS923351 การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ                            3(3-0-6) 
   Entrepreneurial Finance 

 

962 455 การเงินชุมชน                      3(3-0-6) 
 Micro Finance 

BS923352 การวิเคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน              3(3-0-6) 
    FinancialDerivatives Analysis 

 

962 463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน                      3(3-0-6) 
 Energy Economics 

BS923353 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหน้ี             3(3-0-6) 
   Equity and Fixed Income Instruments Analysis 

 

962 495 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                9(0-36-18) 
 Cooperative Education in Economics 

BS923359 การวางแผนดา้นการลงทุน               3(3-0-6) 
   Investment Planning 
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963 217 หลกัการตลาด                      3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

EC113056 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและ                          3(3-0-6) 
  การพฒันาเศรษฐกิจ   

   Special Topics in Public Policy and Economic Development 

 

963 221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค                      3(3-0-6) 
 Consumer Behavior 

EC113057 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 
   และระบบโลจิสติกส์  

    Special Topics in Industrial Economics and Logistics System 

 

966 121 การบญัชี 2                                                   3(3-0-6) 
 Accounting II 

EC113058 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์    3(3-0-6) 
    Special Topics in Labor Economics and Human Capital 

 

966 122 การบญัชีหา้งหุน้ส่วนและบริษทั                                              3(3-0-6) 
             Accounting for Liabilities and Equity 

EC113059 หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
  Special Topics in International Economics 

 

 EC113060  หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ        3(3-0-6) 
   และส่ิงแวดลอ้ม 

   Special Topics in Economics of Natural  Resources and Environment 
EC113061  หวัขอ้เร่ืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน                         3(3-0-6) 
                    Special Topics in Financial Economics 

 

 EC114062  สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                        9(0-36-18) 
    Cooperative Education in Economics 

 

6. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 6. รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  
 


