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 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

 หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
     (หลักสูตรนานาชาติ)   
  ภาษาอังกฤษ : Master of Economics Program in Applied Economics (International Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)    
   ชื่อย่อ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Economics (Applied Economics) 
   ชื่อย่อ M.Econ. (Applied Economics) 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  ปริญญาโทเชิงวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

-ไม่มี- 
 5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
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  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ........24/2561.........        

    เม่ือวันที่......19.....เดือน...ธันวาคม...... พ.ศ. 2561 

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ........1/2562......... 

    เม่ือวันที่.......9......เดือน....มกราคม..... พ.ศ. 2562 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

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

8.1  งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร  
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
8.2 งานในก ากับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ   
8.3  งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะห์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย 
      นักวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ 

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

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

2 นายจักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ 
 

3-2301-0002 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

3 นายภูมิสิทธ์ิ  มหาสุวีระชัย 3-3301-0061 x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

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

ตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 น าพาเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขั บ เคลื่ อนด้ วยนวัตกรรม” ซ่ึ งจะ เป็นการ เปลี่ ยนแนวคิด  จากการผลิตสินค้ า  “โภคภัณฑ์ ”  ไปสู่ สิ นค้ า
เชิง “นวัตกรรม”  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นโดยทั้งหมดมุ่งหวัง
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ให้ประเทศไทยหลุดพ้นปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) และสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขัน ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนและรวดเร็วของกระแสโลก อีกทั้ง มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศค่อนข้างสูง ในรูปของการเงินลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ คน และองค์ความรู้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวท าให้การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้านเพื่อสร้างความแตกต่างและความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่ก าลังแรงงานใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น รวมไปถึงความต้องบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
ความเป็นนานาชาติ ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท างานร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคและระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) จึงได้มียุทธศาสตร์
เน้นการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน 
และการแข่งขันในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลักสนับสนุนเศรษฐกิจจากชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การพัฒนาของนวัตกรรมเทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารเป็นการเปิดกว้างท าให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรม การด ารงชีวิต ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อและแนวคิด
ที่เกิดจากการผสมผสานของหลากหลายวัฒนธรรม สถานการณ์ดังกล่าวน้ันได้ส่งผลถึงวิธีการด าเนินงานในภาคธุรกิจ การ
ก ากับดูแลนโยบายสาธารณะอีกด้วย จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ันเพื่อน าไปวิเคราะห์และปรับตัว
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ภายในประเทศ และระดับ
สากล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพของชุมชนสู่ความเป็นสากลหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ นานาชาติโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถบูรณาการ องค์ความรู้ในสหวิชามาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติในสถานการณ์
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการถ่ายทอดสื่อสารในการเรียนการ
สอนเพื่อให้ใช้งานได้ระดับดีเยี่ยมในการติดต่อ สื่อสาร เจรจาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ช่วยให้บัณฑิตเป็นผู้มี
ศักยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงชุมชมท้องถิ่นระดับภูมิภาคและสากลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ตามกรอบนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษาและ

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความต้องการของสังคม

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังน้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและ

เอกชนในระดับสากลได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางและนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหลักสูตร



 

มคอ.2 

5 
 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเป็น

วิชาการ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความ

รับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ันการเรียนการสอนจึงได้สร้างแนวทางพัฒนาเน้ือหาและวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง ทันสมัย และตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ได้ 
อาทิ งานวิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ การตัดสินใจทางด้านสุขภาพ เป็นต้น งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเป็นการสนับสนุนความเป็น  smart city  งานวิจัย
เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ นโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับคนที่หลากหลาย 
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์การเงินที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจและวางแผนทางการเงิน ดังน้ันหลักสูตรจึงได้สร้าง
เน้ือหาและวิธีการสอนที่สอดแทรกหลักการวิจัย และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์วิธีการวิจัยใน
บริบทต่างๆ  รวมถึงโจทย์ของพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถให้บริการวิชาการ หรือให้ค าปรึกษาได้อีกด้วย 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ 
  -ไม่มี- 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีความสามารถทางด้านวิชา
เศรษฐศาสตร์ สามารถน าทฤษฎีและประยุกต์โจทย์ปัญหาทั้งในระดับประเทศ และสากล รวมถึงสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ระหว่างประเทศได้ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพเสริมสร้างความเป็นผู้น า และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน องค์กร และสังคม รวมถึงประชาคมโลก 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 

3) มีทักษะควาสามารถทักษะด้านการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประสานงานความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
o พัฒนาหลักสูตร 
 

 

1. บูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. จ านวนรายวิชาที่มีกระบวนการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

o พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้โดยการตั้งค าถาม (Problem-
based learning) และการวิจัยเป็น
ฐาน(Research-based learning) 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย 

1. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่
ใช้การตั้งค าถามและการวิจัยเป็นฐาน 

2. ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่วัด
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
ด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
โดยการวิจัย 

 

o การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 
 

1. สนับสนุนให้นักศึกษา  มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและ
สังคม คุณธรรมระเบียบวินัยมีความ
รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
ครบทุกด้าน  ทั้งด้านวิชาการ กีฬา 
นันทนาการ บ าเพ็ญประโยชน์และ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมที่น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 

4. สนับสนุนนักศึกษาให้ท างานวิจัย
รว่มกับอาจารย์ รวมถึงโครงการ
แลกเปลี่ยนด้านวิจัยระหว่าง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี MOU อยู่ 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 
ฝึกอบรม และสหกิจศึกษา 

2. จ านวนกิจกรรมประเภทส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ สุขภาพ และ 
soft skills ที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่เน้นการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในแต่ละปี 

4. จ านวนงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาที่ได้ตีพิมพ์
ในฐาน Scopus, ISI,  TCI 1 ฯลฯ และ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1259/2560) เรื่องการตีพิมพ์บทความ
วิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ  เพื่ อการส า เ ร็ จศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา 

O การพัฒนาศักยภาพของ 
   อาจารย์ 

1. ปรับประกาศกองทุนวิจัยให้จูงใจ
อาจารย์เพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

2. ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ในการเข้า
รับการอบรมทักษะที่จ าเป็น ในด้าน 
การเรียนการสอน การท าวิจัย 

1.  จ านวนบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน
ระดับนานาชาติ 

2.  จ านวนการอบรมทักษะใหม่ของอาจารย์ 
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการอบรม  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                             
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

-ไม่มี- 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

-ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ความแตกต่างของพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาที่นักศึกษามีพื้นฐานปริญญาตรีจากหลากหลายสาขา 
ท าให้การมาเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องมีการปรับตัว 

2.3.2 ความแตกต่างของพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาอาจมีในระดับที่ไม่พอเพียง 
2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1  การจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเป็นประจ าเพื่อแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการเรียน ติดตาม
ผลการเรียน  และจัดให้รุ่นพี่เข้าพบนักศึกษาอย่างสม่ าเสนอเพื่อพูดคุยแนะน าเก่ียวกับเรื่องการเรียน 

2.4.2  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในลักษณะ English Lab ให้นักศึกษาสามารถนัดหมายเวลาเพื่อเข้าพบ
อาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน   
     2.5    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

         ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 30  คน  
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

แผนการศึกษา  ก 
แบบ 
ก 2 

ข  ก 
แบบ 
ก 2 

ข  ก 
แบบ 
ก 2 

ข  ก 
แบบ 
ก 2 

ข  ก 
แบบ 
ก 2 

ข 

ชั้นปีที่ 1 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 
ชั้นปีที่ 2 - - 25 5 25 5 25 5 25 5 
รวมสุทธิ 25 5 50 10 50 10 50 10 50 10 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 25 5 25 5 25 5 25 5 
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 2.6     งบประมาณตามแผน 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท/ 
ภาคการศึกษา 

3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) งบประมาณจากรัฐ  
1.1) งบด าเนินการ - - - - - 
1.2) งบลงทุน - - - - - 

2) งบประมาณเงินรายได้  
1.1) งบด าเนินการ 3,036,900 5,301,200 5,432,800 5,432,800 5,432,800 
1.2) งบลงทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 3,136,900 5,532,800 5,401,200 5,401,200 5,401,200 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา = 97,291.67 บาท/ปี   
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

    ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 12 12 
2)  หมวดวิชาเลือก 

 รายวิชาเฉพาะกลุ่ม 

 รายวิชาเลือกอื่นๆ 

 
12 
- 

 
12 
 9 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 12  
4)  วิชาการศึกษาอิสระ  3 
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3.1.3 รายวิชา      
                 3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ (core courses) 

EC 127 001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์                  3(3-0-6) 
     Applied Microeconomics 

EC 127 002 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                  3(3-0-6) 
                                     Applied Macroeconomics 

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                              3(3-0-6) 
                Research Methodology in Economics  
EC 127 891 สัมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์      3(3-0-6) 
    Semimar in Economics and Applications 

  3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 

 รายวิชาเฉพาะกลุ่ม (major courses) 
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่าง 
EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์                                                    3(3-0-6) 
              Applied Mathematical Economics 
หรือ 
EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต์                                      3(3-0-6) 

    Applied Econometrics    
และอีก 3 รายวิชาตามกลุ่มวิชาเลือก 
                 กลุ่มวิชาการมุมมองระดับโลกในการจัดการห่วงโซอุ่ปทาน  

(Global Perspective in Supply Chain Management) 
EC 128 006 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่                                                 3(3-0-6) 
                 Modern Supply Chain Management 
EC 128 007 ระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ                                        3(3-0-6) 
    Intelligent Supply Chain System 
 
EC 128 008 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์               3(3-0-6) 
                 Spatial Analysis and GIS Applications 
                 กลุ่มวิชาสารสนเทศเศรษฐศาสตร์และการเงินอัจฉริยะ  

 (Economic Informatics and Financial Intelligence) 
EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 
    Financial and Economic System 
EC 128 010 วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ                               3(3-0-6) 
    Economic Data Analytics 
EC 128 011 จักรกลเรียนรู้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน                               3(3-0-6) 
               Machine Learning in Economics and Finance 
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 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) 
EC 128 012 การออกแบบการทดลอง                              3(3-0-6) 
    Experimental Design 
EC 128 013 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                                    3(3-0-6) 
                 Behavioral Economics 
EC 128 014 สถาปัตยกรรมทางเลือก                              3(3-0-6) 
                 Alternative Architecture  

                                 รายวิชาเลือกอื่นๆ (elective courses) 
                    เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

วิชาเลือกด้านทฤษฎี 
EC 128 015 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง                              3(3-0-6) 
    Advanced Microeconomics 
EC 128 016 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง                                       3(3-0-6) 
                 Advanced Macroeconomics 
วิชาเลือกด้านเชิงปริมาณ 
EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์                                                               3(3-0-6) 
              Applied Mathematical Economics 
EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต์                    3(3-0-6) 
    Applied Econometrics 
EC 128 017 เศรษฐมิติขั้นสูง                    3(3-0-6) 

     Advanced Econometrics 
EC 128 010 วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 
    Economic Data Analytics 
วิชาเลือกด้านห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรม 
EC 128 006 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่                                                       3(3-0-6) 
                 Modern Supply Chain Management 
EC 128 007 ระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ                                                             3(3-0-6) 
                 Intelligent Supply Chain System  
EC 128 008 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์    3(3-0-6) 

                                      Spatial Analysis and GIS applications  
EC 128 021 องค์กรอุตสาหกรรม                                             3(3-0-6) 
                 Industrial Organization 
วิชาเลือกด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ                                                              3(3-0-6) 
                 Financial and Economic System 
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EC 128 011 จักรกลเรียนรู้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน                                             3(3-0-6) 
                 Machine Learning Economics and Finance 
EC 128 019 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 
    International Financial Economics 
EC 128 018 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารความม่ังคั่งส่วนบุคคล                               3(3-0-6) 
                 Economics for Personal Wealth Management 
วิชาเลือกด้านเศรษฐศาสตร์การทดลอง 
EC 128 012 การออกแบบการทดลอง       3(3-0-6) 
                 Experimental Design 
EC 128 013 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                3(3-0-6) 
                 Behavioral Economics 
EC 128 014 สถาปัตยกรรมทางเลือก                                                                  3(3-0-6) 

                                     Alternative Architecture 
วิชาเลือกด้านนโยบายสาธารณะ 
EC 128 020 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                 3(3-0-6) 

     Economics of Public Policy  
หมายเหตุ:  (1) รายวิชาเฉพาะกลุ่มสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกอ่ืน ๆ ได้  
               (2) รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ ไม่สามารถเลือกเป็นวิชากลุ่มได้ เป็นรายกรณีไป  

 
   5.3 วิชาวิทยานิพนธ ์

EC 128 899 วิทยานิพนธ์                                                                         12 หน่วยกิต 
                Thesis 

   5.4 วิชาการศึกษาอิสระ 
EC 128 897 การศึกษาอิสระ                                                                           3 หน่วยกิต 
                Independent Study 

 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงใช้ระบบ รหัสตัวเลข จ านวน 6 หลัก  
 ตัวเลข 2 ตัวแรก 
   EC 12X XXX หมายถึง   คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ตวัเลขหลักที่ 3   หมายถึง  ล าดับระดับของวิชา 
 ตัวเลขหลักที่ 4 หลักที่ 5 และหลักที่ 6  หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
               3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับผู้เลือกกลุ่มวิชามุมมองระดับโลกในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 
 ปี่ที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 
Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Economics    
 
 
EC 127 004 
 
 
EC 127 005 

และเลือกเรียนระหว่าง 
คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
Applied Mathematical Economics 
หรือ 
เศรษฐมิติประยุกต์ 
Applied Econometrics 

 
 

3(3-0-6)  
 
 

3(3-0-6) 

  
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9  9 

 

 ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 002  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 
Applied Macroeconomics 

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

EC 127 006 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ 
Modern Supply Chain Management 

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

EC 128 007 
 
EC 128 008 
 

ระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ 
Intelligent Supply Chain System 
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการประยุกต์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
Spatial Analysis and GIS applications 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21  21 
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 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 897 การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 
 
EC 128 XXX 
 
EC 128 XXX 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

6 หน่วยกิต  - 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 
Seminar in Economics and Applications 

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

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 30  33 

 

 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 หน่วยกิต   - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ปี 2 เทอม 1 หรือ ปี 2 เทอม 2 ก็ได้  
    3.1.4.2  แผนการศึกษาส าหรับผู้เลือกกลุ่มสารสนเทศเศรษฐศาสตร์และการเงินอัจฉริยะ 
 
 ปี่ที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 
Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Economics    
 
 
EC 127 004 
 

EC 127 005 

และเลือกเรียนระหว่าง 
คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
Applied Mathematical Economics 
หรือ 
เศรษฐมิติประยุกต์ 
Applied Econometrics 

 
 

3(3-0-6)  
 
 

3(3-0-6) 

  
 

3(3-0-6)  
 
 

3(3-0-6) 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9  9 
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      ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 002  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 
Applied Macroeconomics 

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

EC 128 009 
 

ระบบการเงินและเศรษฐกิจ 
Financial and Economic System 

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

EC 128 010 
 
EC 128 011 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ 
Economic Data Analytics 
จักรกลเรียนรู้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
Machine Learning in Economics and Finance 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21  21 

 

 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 897 
 

การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 
 
EC 128 XXX 
 
EC 128 XXX 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

6 หน่วยกิต  - 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 
Seminar in Economics and Applications 

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

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 30  33 

 

 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX 
 

วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 หน่วยกิต   - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ปี 2 เทอม 1 หรือ ปี 2 เทอม 2 ก็ได้ 
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     3.1.4.3 แผนการศึกษาส าหรับผู้เลือกกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 
 ปี่ที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 
Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Economics    
 
 
EC 127 004 
 
 
EC 127 005 
 

และเลือกเรียนระหว่าง 
คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
Applied Mathematical Economics 
หรือ 
เศรษฐมิติประยุกต์ 
Applied Econometrics 

 
 

3(3-0-6)  
 
 

3(3-0-6) 

  
 

3(3-0-6)  
 
 

3(3-0-6) 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม           9  9 

 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 
EC 127 002  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 

Applied Macroeconomics 
3(3-0-6)  3(3-0-6) 

EC 128 012 
 

การออกแบบการทดลอง 
Experimental Design 

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

EC 128 013 
 
EC 128 014 
 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
Behavioral Economics 
สถาปัตยกรรมทางเลือก 
Alternative Architecture 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21  21 
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 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 897 
 

การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 
 
EC 128 XXX 
 
EC 128 XXX 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  
วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

6 หน่วยกิต  - 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 
Seminar in Economics and Applications 
 

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

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 30  33 

 
 ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX 
 

วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

-  3 หน่วยกิต 

EC 128 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
 

6 หน่วยกิต   - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ปี 2 เทอม 1 หรือ ปี 2 เทอม 2 ก็ได้ 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
EC 127 001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์      3(3-0-6) 
  Applied Microeconomics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  ทฤษฎีว่าด้วยผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎี
ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของระบบตลาด ทฤษฎีเกม และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์
จุลภาคในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ 
  Consumer theory, production theory, market structure and competition in various 
types of markets, general equilibrium, welfare economics, market failure, game theory, and 
microeconomic applications to solve social and economic problems 
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EC 127 002 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์      3(3-0-6) 
  Applied Macroeconomics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การพิจารณาภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพในตลาดเงินและตลาดผลผลิต การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย แบบจ าลองวัฏจักรธุรกิจที่แท้จริง และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์มหภาคไปสู่
นโยบายการคลังและการเงิน 
  Examining the big-picture of economic system, equilibrium in money and output 
market, economic growth, inflation and interest rate, real business cycle model, and macroeconomic 
applications to fiscal and monetary policy  
 
EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  วิธีการวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้างแบบจ าลอง
และการก าหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูล  การเขียนรายงานและ
การน าเสนอผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย 
  Research methodology for economics and related areas, research framework, 
modelling and hypothesis, data collection and hypothesis testing, data analysis and discussion, report 
writing and research presentation, and ethics in conducting research 
 
EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6) 
  Applied Mathematical Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ อันประกอบด้วย ฟังก์ชั่นต่าง ๆ สมการ 
เชิงเส้น เมทริกส ์ดิฟเฟอร์เรนเชียลแคลคูลัส การหาค่าที่เหมาะสม อินทิกรัลแคลคูลัส และสมการดิฟเฟอเรนเชียล 
  Mathematical tools in business and economics including functions, linear algebra, 
matrix, differential calculus, optimization, integral calculus, and differential equations 
 
EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต์        3(3-0-6) 
  Applied Econometrics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติต่างๆ แบบจ าลองสมถดถอยเชิงเส้น แบบจ าลองระบบสมการ
หลายชั้น การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีการภาวะน่าจะเป็นสูงสุด การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติ 
  Application of various econometric models: linear regression model, simultaneuos 
equation model, parameter estimation with maximum likelihood approach, time-series analysis, and 
computer software for econometric analysis 
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EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์      3(3-0-6) 
  Seminar in Economics and Applications 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  สัมนาในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อการวิจัย ภายใต้การควบคุมและค าแนะน า
จากผู้สอน   

Seminar in economic topics and the applications of its theory to research under  
guidance and supervision of lectuerer  
 
EC 128 006 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Supply Chain Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การประยุกต์ทฤษฎีและแบบจ าลองสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ไปสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ การวิจัยด าเนินการมาสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้แบบจ าลองให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 

Applications of modern economic theory and model into supply chain and logistics 
management, operation research method in managing supply chain and logistics, and application of 
suitable model for specific characteristic of an Industry 
 
EC 128 007 ระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ       3(3-0-6) 
  Intelligent Supply Chain System 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการตัดสินเพื่อวางระบบโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นที่ การ
พยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนแบบองค์รวม การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน 
การขนส่ง ความร่วมและการจัดหา และการประยุกต์ใช้ แผ่นตารางท าการ ในการสร้างแบบจ าลองสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อให้การบริหารโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพ 

Development and applications of decision model to systematize supply chain for 
demand forecasting, aggregate planning, inventory management, supply chain network design, 
transportation, coordination and procurement, spreadsheet applications to build various decision 
models for effective supply chain management 
 
EC 128 008       การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
                        Spatial Analysis and GIS Applications  

เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
ท าเลที่ตั้ง ปัจจัยที่ก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบของทรัพยากรในท้องถิ่นและเมือง

บทบาทของกระบวนการเชิงพื้นที่ของหน่วยธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนในชุมชนเมืองและการค้า การแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ การกระจาย-การกระจุกตัว ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ พื้นที่ทางเศรษฐกิจ ระบบการขนส่ง และ ห่วงโซ่อุปทาน  
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Location, factors influencing economic activity, resources in local urban 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 analyzing economic zones, logistic system, and 
supply chain 
 
EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
  Financial and Economic System 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  ภาพรวมของระบบการเงิน การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน กฏระเบียบทางการเงิน 
การตัดสินใจทางการเงินและการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดตราสารหน้ี ทฤษฎีการจัดสรรพอร์ตในการ
ลงทุน ตลาดปริวรรตเงินตราและเครื่องมือตราสารอนุพันธ์ ความท้าทายของอุตสาหกรรมธนาคารเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ ผลแห่งนโนบายการเงินต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจ 
  Overview of financial system, competition and change in financial system, financial 
regulation, financing and investing decisions, the return and risk of bond market, the theory of portfolio 
allocation, foreign exchange market and derivative tools, the challenge of banking industry due to 
technological changes, and the effect of monetary policy on financial and economic system 
 
EC 128 010    วิเคราะห์วิทยาข้อมูลเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

 Economic Data Analytics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  ภาพกว้างเก่ียวกับการคิดเชิงค านวณ ข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจสอบและทดสอบแบบจ าลอง 
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม R เทคนิคการจัดการและการท าความสะอาดข้อมูลด้วยแพคเกจ R หลายรูปแบบ เครื่องมือ
ทางถสิติเพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อน กรณีศึกษาที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ สถิติ และการเงิน 
  Broad view of computational thinking, big data, model validation and testing, basics  
the R programming, data manipulation and cleaning techniques using variety of R packages, statistical 
tools for analysing complex data set, case studies regarding economic, statistic, and financial data 
analysis 
 
EC 128 011 จักรกลเรียนรู้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน      3(3-0-6) 

Machine Learning in Economics and Finance 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  ขอบเขตของการเรียนรู้จักรกล การประยุกต์ใช้แพคเกจการเรียนรู้จักรกลในโปรแกรม R ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการเงินในโลกความเป็นจริง การท านายราคาหุ้นโดยใช้เทคนิค Long Short Term Memory 
(LSTM) คณิตศาสตร์และเทคนิคต่างๆที่อยู่เบื้องหลังวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับข้อมูลหลากหลายประเภท 
  Scope of landscape of machine learning, applications of machine learning using 
packages in R program to solve real world economic and financial problems stock price prediction using 
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Long Short Term Memory (LSTM)  technique, mathematics and techniques behind basic data analysis 
for various types of data 
 
EC 128 012 การออกแบบการทดลอง       3(3-0-6) 

 Experimental Design 
เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
การออกแบบการทดลอง ส าหรับ การทดลองในห้องทดลอง การทดลองในห้องทดลองภาคสนาม 

การทดลองภาคสนาม การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ส ารวจเชิงทดลองด้วยการทดลองทางเลือกที่ไม่ต่อเน่ือง  
  Experimental design for lab experiment, laboratory in the field and field experiment, 
randomized experiment with control group, experimental survey with discrete choice experiment 
 
EC 128 013    เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                3(3-0-6) 

  Behavioral Economics 
เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
ความหมาย ความส าคัญ ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์มาตรฐานและเศรษฐศาสตร์ 

พฤติกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การหยั่งรู้ทางจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มีและปรากฏการณ์ทาง
จิตวิทยาและสังคมต่างๆ อิทธิพลของความไม่มีเหตุผลที่มีต่อดุลยพินิจและการตัดสินใจ 

Meaning, importance, and difference between standard economics and behavioral 
economics, economic analysis using the insight from psychology, behavioral economics’  and of 
psychological and social phenomena, influence of irrationality on individual judgment and decision 
making 
 
EC 128 014    สถาปัตยกรรมทางเลือก       3(3-0-6) 

   Alternative Architecture 
เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
นัยยะของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไปสู่การออกแบบเพื่อเสนอทางเลือกที่หลากหลาย และผลของ

ทางเลือกน้ันที่มีต่อปัจเจกชน ทั้งในแง่มุมนโนบายสาธารณะและการตลาด การใช้มุมมองเชิงพฤติกรรมเพื่อปรั บปรุง
นโยบายสาธารณะในมุมมองของ ประสิทธิภาพหรือการจัดสรรปันส่วน การประยุกต์มุมมองเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการ
ทดลองในห้องและภาคสนามเพื่อออกแบบนโยบาย การออกแบบเพื่อน าเสนอจุดขาย การปรับปรุงหน้าร้านเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการขาย การรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้า การดึงดูดและรักษาลูกค้า การกระตุ้นให้เกิดผลทางพฤติกรรมเชิง
บวกโดยที่ยังคงไว้ซ่ึงการเลือกอย่างเสรี 

Implications of behavioural economics for designing various choice presentations and 
their impact on individual decision making in both public policy and marketing perspectives, 
implementation of behavioural perspective to improve public policy in terms of efficiency or 
redistribution, application of economic perspective from laboratory and field experiment to policy 
design, point- of- sale display design, improving visual merchandising, maintaining integrity of brand 
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image, customer attraction and retention, encouragement of positive behavioural outcomes while 
maintaining free-choice 
 
EC 128 015 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง       3(3-0-6) 

 Advanced Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในด้าน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการ

ผลิต โครงสร้างตลาด อุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดัลยภาพทั่วไป ความล้มเหลวของตลาด และ 
ทฤษฎีเกม 

 Mathematical- based microeconomics in consumer theory, production theory, market 
structure, demand and supply of factor market, general equilibrium theory, market failure  and game 
theory 

 
EC 128 016    เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง                3(3-0-6) 

Advanced Macroeconomics 
เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 

 แบบจ าลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโล แบบจ าลองความเจริญเติบโจของนีโอคลาสสิค
และส่วนขยายแบบจ าลองดุลยภาพทั่วไปแบบเฟ้นสุ่มเชิงพลวัต แบบจ าลองวัฏจักรธุรกิจที่แท้จริง แบบจ าลองดุลยภาพ
ทั่วไปเชิงพลวัตแบบเคนส์ใหม่ แบบจ าลองพลวัตส าหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

 Solow growth model, neoclassical growth model and its extension, dynamic 
stochastic general equilibrium model, real business cycle model, new Keynesian dynamic general 
equilibrium, dynamic model for open economy 
 
EC 128 017    เศรษฐมิติขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Econometrics 

เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  แบบจ าลองอัตถดถอยเวคเตอร์ แบบจ าลองโคอินทิเกรชั่น แบบจ าลองสมการถดถอยแบบไม่เป็น
เส้นตรง และ การวิเคราะห์ข้อมูลตัดขวางทางยาว 
  Vector-auto-regressive model cointegration model, non-linear regression and panel 
data analysis 
 
EC 128 018    เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารความม่ังคั่งส่วนบุคคล                      3(3-0-6) 

  Economics for Personal Wealth Management 
เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันภัยของบุคคล การจัดท าแผนประกันภัยของบุคคล 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการวางแผนวัยเกษียณ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว การจัดท าแผยการเงินเพื่อการเกษียณของบุคคล 
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Data collection and analysis of personal insurance, insurance plan workshop, 
fundamental concept of retirement planning, social security fund, government pension fund, retirement 
mutual fund, long term equity find, personal financial retirement plan workshop 
 
EC 128 019    เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

 International Financial Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนและกระบวนการปรับตัว การวิเคราะห์ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยที่ก าหนดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นโยบายเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน วิกฤติการณ์
ทางการเงิน ความไม่แน่นอนของตลาดการเงินระหว่างประเทศและการกระจายความเสี่ยง 
  Balance of payment theory, foreign exchange theory and adjustment process, analysis 
of exchange rate, real exchange rate, exchange rate control, objectives and roles of international 
financial institutions, factors affecting international capital movements, policies concerning international 
capital movements, financial crisis, uncertainty of international financial market and risk sharing 
 
EC 128 020    เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                 3(3-0-6) 
  Economics of Public Policy  

เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ แนวคิดเรื่องค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ 

และการคุ้มครองทางสังคม นโยบายด้านประชากร นโยบายด้านสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะต่างๆ เช่น นโยบายสุขภาพ นโยบายเกษตรและอุตสาหกรรม  

Tools for public policy analysis, concept of economic rent, welfare economics, social 
protection, population policy, social welfare policy, analysis and evaluation of the effect of public 
policies such as health policy, agricultural and industrial policies 
 
EC 128 021 องค์กรอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  Industrial Organization 
  เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างตลาดแบบต่างๆที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากรและการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยธุรกิจ 
  Structure, behaviour and performance of firms in industry, relationship of various  
market structure and the firms’  resource allocation and operation, and the analysis of strategic 
behaviour of firms  
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EC 128 897    การศึกษาอิสระ               12 หน่วยกิต 
  Independent Study 

เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ น่าสนใจด้าน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน 
เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม โดยอยู่ในการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
  Independent study in interesting topic in economics, industrial and supply chain 
economics, behavioural economics, or financial economics under the supervision of independent study 
advisory committee 
 
EC 128 899    วิทยานิพนธ ์               12 หน่วยกิต 
  Thesis 

เงื่อนไขของรายวิชา: -ไม่มี- 
  การท าวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์การเงิน 
หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม โดยอยู่ในการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Research conducting in specific topic in economics, industrial and supply chain 
economics, behavioural economics, or financial economics under the supervision of thesis advisory 
committee 
 
3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวกัลปพฤกษ์ 
ผิวทองงาม 

3-0060-2755x-xx-x ศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Economics)  
M.S. (Agricultural Economics) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2 นายจักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ 
 

3-2301-0002 x-xx-x ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

3 นายภูมิสิทธ์ิ  มหาสุวีระชัย 3-3301-0061 x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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4.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวกัลปพฤกษ์  
ผิวทองงาม 

3-0060-2755x-xx-x ศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Economics)  
M.S. (Agricultural Economics) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2 นางสาววรวรรณ  
ชาญด้วยวิทย์ 

5-1014-9904 x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

3 นายสุเมธ  แก่นมณี 
 

3-5499-0013 x-xx-x รองศาสตราจารย์ พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
Cert in Development Management 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 

4 นางอนงค์นุช  เทียนทอง 3-3399-0019 x-xx-x รองศาสตราจารย์ พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (การเงินการคลัง) 

5 นางจงรักษ์  หงษ์งาม 3-4099-0053 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Economics) 
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

6 นายจักรกฤช  เจียวิริยบุญญา 
 

 

3-1009-0512 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

7 นายจักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ 3-2301-0002 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

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

9 นายนรชิต  จิรสัทธรรม 3-1006-0198 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Political Economy) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

10 นายประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์ 3-4101-0102 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

11 นายภูมิสิทธ์ิ  มหาสุวีระชัย 
 

3-3301-0061 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

12 นายสุทิน  เวียนวิวัฒน์ 
 

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

13 นางสาวอรอนงค์ 
พัวรัตนอรุณกร 
 

3-4399-0009 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

14 นายธัญมัชฌ  สรุงบุญมี 3-4099-0115x-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Economics) 
M.A. ( Economics ) 
B.A.( Economics ) 

15 นายพชร  ชาตะวิถี 1-3699-0001 x-xx-x อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) 
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

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

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

18 นายศรัณย์  กมลทิพย์ 3-4098-0003 x-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Economics) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

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

21 นายอาร์ม  นาครทรรพ 
 

3-1201-0128 x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ที่ ชื่อนามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 Mr.Jack  Louis 

Knetsch 
Professor Ph.D. (Economics) 

M.P.A. (Public Administration) 
M.S. (Agricultural Economics) 
B.S. (Honors) 

Department of Economics, 
Simon Fraser University,  
Canada 

2 Mr.Shuji  
Kasajima 

Professor Ph.D. (Economics) 
M.A. (Internationnaland Development Economics) 

B.A. (Business Administration) 

Faculty of Economics,  
Hokkai-Gakuen University, Japan 

3 Mr.Uri  Gneezy Professor Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

Rady School of Management, 
University of California,USA 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 -ไม่มี- 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  -ไม่มี- 
  4.2 ช่วงเวลา 
   -ไม่มี- 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   -ไม่มี- 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เก่ียวกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยให้มีการด าเนินการเสนอเค้า
โครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
ผลการวิจัย การน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการสอบ 
  5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการมองประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
การศึกษา 

5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการคิดเป็นระบบโดยอิงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์  
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษา 1 และ 2 ปีที่ 2 ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และภาคการศึกษา 2 ส าหรับแผน ข 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
   12 หน่วยกิต ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และ 3 หน่วยกิต ส าหรับแผน ข  
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5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง 

การแนะน าแหล่งข้อมูล  มีการก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง  การแนะน า
แหล่งข้อมูล มีการก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ การเตรียมอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
   5.6.1  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และส านักทะเบียนและประเมินผล 

   5.6.2  การประเมินผลในระหว่างการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้ใช้สัญลักษณ์ S 
(Satisfactory) หมายถึง  ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นที่น่าพอใจ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับ
การประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน หากการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษาน้ันๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 
(ศูนย์) ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความรู้  ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้

ความรู้ในการด าเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน 
- โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่มีความ

เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์  สามารถบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ได้จริง 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ไปใช้จริง  

1.2 การเป็นผู้น า ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม - มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่มและมีการหมุนเวียน
บทบาทหน้าที่ในการท างานเพื่อฝึกการท างานเป็นทีม การ
เป็นผูน า และผู้ตามที่ดี 

- ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกการคิดและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

1.3 ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ 
ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ โดยการฝึกให้นักศึกษามีวินัย  

  ในการแต่งกาย รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  
มีความซ่ือสัตย์ คุณธรรมและตรงต่อเวลา 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเก่ียวกับชุมชนและสังคม 
1.4  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
 

- เปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการท างาน 

- เอกสารประกอบการสอนใช้ทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้างานที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ตอบค าถามและท ากิจกรรม 

- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์ในการปฏิบัติ เช่น การท าวิจัย  การท าโครงงาน 
การสัมมนา  

1.5  ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  
      และการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

- เปิดรายวิชาปัญหาพิเศษเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่มีมา 
  วิเคราะห์  แก้ไขประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องวัดเพิ่มเป็น 9 ด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/

วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา

และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิ บัติ การท า

แบบฝึกหัด การท ารายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ  
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป  
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้  
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  Curriculum 

Mapping (ภาคผนวก 1) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 35 และ 36  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี           
เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหาใกล้เคียง กัน   
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ
สถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
2.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 และ 
 3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 4) 
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยงหรือประธานหลักสูตร 
 1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี
การเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงต้องท าห น้าที่
ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
      1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
      1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
      1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังน้ี 

2.1.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
  2.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนและอ่ืนๆ จัดให้มี
การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัดทุกครั้งที่มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกัน หรือขอค าแนะน า
ปรึกษาหารือ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
           การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล   
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัด
และประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน  

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
            หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ภาคเอกชน หน่วยงานของ
รัฐ มาสอน เป็นอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านน้ีโดยตรง โดยอาจารย์พิเศษ
ทุกท่านจะได้รับอนุมัติเพื่อเป็นการรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1  สาระวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 การออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1.1.1 การวางแผน 

       เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ทางคณะได้ท าการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตร 
และสาระวิชาในหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรศึกษาค้นคว้าและส ารวจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
นอกจากน้ัน ได้มีการวางแผนวิจัยหลักสูตร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เรียนในอนาคต โดยประเด็นค าถาม
วิจัยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ 1) สอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร  2) สอบถามความ
คาดหวังที่มีต่อหลักสูตรจากผู้เรียนในอนาคต  

5.1.1.2 ด าเนินการ 
ได้มีการท าวิจัยหลักสูตรโดยส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้มหาบัณฑิตจากจากภาครัฐ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย)  และภาคเอกชน  (ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในสภา
อุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ธนาคารพาณิชย์) เพื่อออกแบบหลักสูตรให้มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

5.1.1.3 การติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
          ผลจากการวิจัยน าไปสู่การออกแบบหลักสูตร (นานาชาติ) น าโครงางหลักสูตรไปเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ  เพื่อเสนอแนะให้หลักสูตรมีความทันสมัย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

   5.1.2.1 ด าเนินการ 
              คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ได้เสนอให้หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์  โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 3 
แขนงวิชาหลัก ในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน  มหาบัณฑิตจะมีความสามาถในการประยุกต์ใช้ตัวแบบทาง
เศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา  และ/หรือเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่โรงงานได้  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จที่ส าเร็จแขนงวิชา
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินจะมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน
ได้  ส าหรับมหาบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะมีความสามารถในการเสนอแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการขายเพื่อดึงดูดลูกค้า เป็นต้น 

5.1.2.2 ติดตามประเมินผลและปรับปรุง (Check and Action) 
         หลังจากมีการก าหนดรายวิชาออกเป็น 3 แขนงแล้ว คณะฯ ได้แบ่งอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญแต่ละ

แขนง  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
5.2.1.1 การวางแผน  

            หลักสูตรมีการวางแผนการก าหนดผู้สอนผ่านการประชุมสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  และ
จัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญเพื่อก าหนดหัวข้อการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์  
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5.2.1.2 การด าเนินการ  
            หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรตามรายวิชา

ต่างๆ นอกจากน้ันยังมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย เช่น  นายโฆษิต  โชติศิริรัตน์  ผู้จัดการโรงงาน  
ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท มอนเดลีช (ประเทศไทย) จ ากัด  นายสุรชาติ  ก าหอม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด และในด้านการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีความ
ร่วมมือกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง เช่น  Prof.Jack Louis Knetsch Department of Economics, Simon Fraser University, 
Canada และ Prof.Uri Gneezy Rady School of Management, University of California, USA  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
มีประสบการด้านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ 

5.2.1.3 ติดตามประเมินผล 
รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยมีค าถามเก่ียวข้องกับ

วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละวิชานักศึกษาได้ให้แนวคิดมากมาย เช่น บางวิชาควรให้อาจารย์อีกท่านมาสอน
แทน เพราะอาจารย์ท่านน้ันมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายกว่าบางวิชาควรปรับวิธีการถ่ายทอด  

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
5.2.2.1 การวางแผน 
          คณะได้ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. ก ากับการจัดท า มคอ.3 ให้มีเน้ือหาทันสมัย มีการจัดกิจกรรม การเรียน และการวัดและ 
    ประเมินผลที่เหมาะสม 
2. ก ากับติดตามการส่ง มคอ. 3 โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง 

     กรอกรายละเอียดให้ครบทุกหมวดในระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3. ก ากับให้อาจารย์ผู้สอน ท าประมวลการสอนรายวิชา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
4. ก ากับให้ผู้สอนด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

            5. หลักสูตรก าหนดวันที่จะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 30 วัน โดยจะสรุปสถานะ       
                ของการส่ง มคอ.3 น าเสนอในส่วนของการแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อให้อาจารย์  

                                        ตระหนักถึงความส าคัญและเร่งด าเนินการให้เสร็จตามที่ก าหนด 
5.2.2.2 การด าเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง  

  คณะได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันพิจารณา โดยเฉพาะใน มคอ.5 ที่อาจารย์ประจ า
วิชาต้องเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เช่น ในรายวิชา 962100 แม้ว่า
ทีมผู้สอนจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า นักศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถ
ปรับตัวในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ยังมีพฤติกรรมเคยชินกับการเรียนโดยการบรรยายจากผู้สอน 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่ มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาโทที่มีการบูรณาการกับการวิจัย                     
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.2.3.1 การวางแผน  
การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัยน้ัน คณะได้มีการท าวิจัยร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลัง

พระฯ ในพื้นที่ อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ และโครงการบูรณาการวิจัยของคณะ  ณ  บ้านหนองแสง 
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5.2.3.1.1 การด าเนินการ 
หลังจากร่วมวางแผนกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน (นักวิจัยในโครงการฯ) ได้โจทย์

วิจัยที่พัฒนาไปสู่หัวข้อการศึกษาอิสระ  หรือวิทยานิพนธ์ได้  ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี           
1. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการปลูกและขนส่งอ้อยของเกษตรกร   

            2. การสร้างแนวทางกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยและมีรายได้เสริม 
                                    3. การวิเคราะห์ด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอีสานในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา 

5.2.3.1.2 ติดตามประเมินผล และปรับปรุง 
             การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการให้คะแนนของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ (ด้านวิชาการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ (ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้กับพื้นที่) 
และครัวเรือน (ด้านความพึงพอใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นไปได้ในการด าเนินการจริง) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะมี
การปรับปรุงต่อยอดโดยอาจร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์โครงการ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าใน
การลงทุน เช่น การขุดเจาะน้ าบาดาลให้ชุมชน การวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งบริษัท (CSR) ชุมชน (คุณภาพชีวิต) และผู้เรียน (ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
         5.3.1.1 ติดตามประเมินผลและปรับปรุง 

        ที่ประชุมสาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตามรอบ
ระยะเวลาโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นผลจากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร พบว่า มีความซ้ าซ้อนในเน้ือหา
บางส่วนที่เ กิดขึ้น (เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะและวิชาทฤษฎีและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์) ความไม่เชื่อมโยงของวิชาพื้นฐาน วิชาประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์
จุลภาคขั้นกลาง และการจัดองค์กรอุตสาหกรรม) 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.3.1.2 ติดตามประเมินผล 

อาจารย์ผู้สอนมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ผ่านการท าแบบฝึกหัดการใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางเศรษฐศาสตร์ในหลายๆ วิชาได้มีการท ากลุ่มไว้ในสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาตลอด
ภาคการศึกษา  

ด้านผลการศึกษา คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะมีการตรวจสอบระดับคะแนนและเกรด
โดยต้องแนบคะแนนดิบและความถี่ หากวิชาใดมีจ านวนผู้ได้เกรด  A หรือ F จ านวนที่มากผิดปกติ (ประมาณ 25%) 
คณะกรรมการประจ าคณะจะมีบันทึกให้อาจารย์ประจ าวิชาชี้แจงเหตุผล 

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
5.3.3.1 ติดตามประเมินผล 

คณะมีการท าบันทึกเพื่อเตือนคณาจารย์กรอก มคอ.5, 6 และ 7 และประธานหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลกรอก มคอ. 7 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

งานนโยบายและแผนของคณะเศรษฐศาสตร์  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังน้ี ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุด 
(1) หนังสือ [ระบุจ านวนชื่อเรื่อง จ าแนกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ] 

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

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

(3) โสตทัศนวัสดุ 
เทปบันทึกเสียง                     จ านวน              --                ชื่อเรื่อง 
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์          จ านวน              49  ชื่อเรื่อง 

(4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, และอ่ืน ๆ) ประกอบด้วย  
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความหรือเอกสาร 
ระบบออนไลน์ ได้แก่ 

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

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร ฉบับเต็มของ
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 

E-Book 
1. maruey-elibraryห้องสมุดมาราย MarueyeLibrary>> 
2. ScienceDirectEbooks 
3. 2eBook (ภาษาไทย) 
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4. Matichon e-Library 
5. Cambridge-core-ebookCambridge Core (ebook) 

E-Theses & E-Research 
1. ProQuest 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. Turnit in (ฐานข้อมูลการตรวจวิทยานิพนธ์) 

ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database)คือฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเอง 
และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
2. ฐานข้อมูล E-THESES 
3. ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด WebOPAC 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   ส านักหอสมุดมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้นทุกปี 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ. ก าหนด 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์ ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผน 

การเรียนการจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 
2.2  การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไป

ใช้ในการท างาน 
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 2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรน้ี 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ. ก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  ผู้บังคับบัญชา 
และหรือเพื่อร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า
และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curruculum Mapping) 
ส าหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ⃝  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
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 

EC 127 001  เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ ●   ● ⃝  ⃝ ● ⃝   ● ● ⃝ 

EC 127 002  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ ● ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 

EC 127 003  ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ● ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ● 

EC 127 004  คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ●   ● ⃝ ●  ● ⃝  ●  ● ⃝ 

EC 127 005  เศรษฐมิติประยุกต ์  ●   ● ● ●  ● ⃝  ●  ● ⃝ 

EC 127 891  สัมมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ ● ● ⃝ ● ● ● ⃝ ● ⃝ ● ⃝ ● ● ● 

EC 128 006  การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ ⃝ ● ● ● ● ● ⃝ ● ● ● ● ● ● ● 

EC 128 007  ระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ   ●  ⃝ ● ●  ● ● ⃝ ● ⃝ ● ● 

EC 128 008  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์  ●  ●  ●  ● ● ●   ● ● 

EC 128 009  ระบบการเงินและเศรษฐกิจ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● 

EC 128 010   วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ ⃝ ⃝ ● ● ● ●  ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ● 

EC 128 011   จักรกลเรียนรู้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน ⃝ ⃝ ● ● ● ●  ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ● 

EC 128 012   การออกแบบการทดลอง  ●  ● ●    ●  ● ⃝ ●  

EC 128 013   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  ●  ● ● ●   ●  ● ⃝ ●  

EC 128 014   สถาปัตยกรรมทางเลือก  ●  ● ● ● ⃝  ●  ● ⃝ ● ● 

EC 128 015   เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง  ● ⃝ ● ● ● ⃝  ● ●   ●  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
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 

EC 128 016   เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง ● ⃝ ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝ ⃝ ● ● ● 

EC 128 017   เศรษฐมิติขั้นสูง ●   ● ● ● ● ● ⃝  ●  ● ⃝ 

EC 128 018   เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารความม่ังคั่งส่วนบุคคล ● ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ● 

EC 128 019   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ● ⃝ ⃝ ● ● ● ⃝ ● ● ⃝ ●  ● ⃝ 

EC 128 020   เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ ● ⃝ ● ⃝ ●  ⃝ ⃝ ● ⃝ ● ⃝  ● 

EC 128 021   องค์กรอุตสาหกรรม  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ⃝ ⃝ ⃝ ● 

EC 128 897   การศึกษาอิสระ   ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● ● ● 

EC 128 999   วิทยานิพนธ์ ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● ● ● 
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รายละเอียดของผลการเรียนรู้ของแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (Curriculum Mapping) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 
1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน 
     สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ 
     ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการ                  
     ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถใช้การคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ 
     ท างานได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 
4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสัมคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

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

5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ 
     หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/
วิชาชีพได้ 
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ภาคผนวก 2 

ประวัติอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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นางสาวกัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
    ศาสตราจารย์ 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Economics)  Oklahoma State University,USA 2543 
ปริญญาโท M.S. (Agricultural Economics) Oklahoma State University,USA 2540 
ปริญญาตรี วท.บ. (การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
 
  3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานบริการทางวิชาการ 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และดูแลศูนย์

เตือนภัย SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มในเครือบริษัทเบทาโกร และ
กลุ่มบริษัทในเครือมิตรผล 

หัวหน้าโครงการ “โครงการศึกษาวิธีการค านวณต้นทุนการผลิตอ้อย” ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล 
2557  

หัวหน้าโครงการ “กิจกรรมศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะที่ 2” ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 2556 

หัวหน้าโครงการ “โครงการการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอน
ใต้ และกัมพูชา”.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2556 

 
3.2  งานวิจัย  

Kullapapruk Piewthongngam, Supachai Pathumnakul, Suphakan Homkhampad. (2013).                  
An Interactive approach to optimize production-distribution planning for an 
integrated feed swinecompany. International Journal of Production 
Economics, 142 (2), April : 290-301. 

Khamjan, S., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S. (2013). Pig producement plan considering 
pig growth and size distribution. Computers and industrial Engineering. 64 (4), 
April : 886-894. 

Piewthongngam, K., Vijitnopparat, P., Pathumnakul, S., Chumpatong, S., Duangjinda, M. (2014). 
System dynamics modelling of an integrated pig production supply chain. 
Biosystems Engineering. 127, August : 24-40. 

Thuankaewsing, S., Khamjan, S., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S., (2015). Harvest 
scheduling algorithm to equalize supplier benefits: A case study from the Thai 
sugar cane industrial.” Computers and Electronics in Agriculture. 110 (1), 
January : 42-55  
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Chatavithee, P., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S. (2015). Scheduling a single machine 
with concurrent jobs for the frozen food industry. Computers and industrial 
Engineering. 90, September : 158-166. 

 
3.3  บทความทางวิชาการ 
      - 
 
3.4  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

                  กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม  และศุภชัย  ปทุมนากุล. (2014) “โซ่อุปทานสินค้าเกษตร การจัดการโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรด้วยเครื่องมือคณิตศาสตร์” หจก.คลังนานาวิทยา. 

 
 3.5 งานประชุมเชิงวิชาการ 
       Piewthongngam, K. (2013). The 4th International Conference on Business and Economic  

(ICBE 2013). Iceland. June 13-15. 
       Piewthongngam, K. (2013).EXECUTING STRATEGY in a CHANGING WORLD  (2013 GLOBAL 

SUMMIT). Boston, MA,USA.October 30-31. 
 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  15  ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 401  ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

962 493   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์หมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 
 
5.2 ระดับปริญญาโท 

  962 712  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
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นายจักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Ecology) Colorado State University, USA 2558 
ปริญญาโท วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยม

อันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

 
  3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานบริการทางวิชาการ 
     -   

3.2 งานวิจัย  
จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์. (2560). ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทย การวิจัยเพื่อเสริมสร้าง

นักนโยบายสาธารณะที่ดี. สนับสุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ขอนแก่น : คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 86 หน้า (หัวหน้าชุดโครงการย่อย) 

จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์. (2560). โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม กร ณี 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม และซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม ส าหรับ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ. สนับสนุนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC). ขอนแก่น 
: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.95 หน้า 

จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์. (2561). โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (depa). สนับสุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ขอนแก่น : คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 96 หน้า (หัวหน้าชุดโครงการย่อย) 

3.3 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
             J. Suksawat. Natural resource economics. Khonkaen university, Khonkaen, Thailand 2008 

3.4 บทความทางวิชาการ 
- 

3.5  งานประชุมเชิงวิชาการ 
Suksawat, J. (2016). IMPACT OF CROPPING-PATTERN AND LAND-USE CHANGES FROM THE THAI 

ETHANOL PRODUCTION MANDATE ON POTENTIAL ENVIRONMENT, The Sixth Congress 
of the East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE), 7-
10 August, Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan : 18 page.   

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  12   ปี 
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5.  ภาระงานสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
962 101   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
962 325   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
962 423   การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ 
 

5.2 ระดับปริญญาโท 
  962 714   เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 
  962 744   การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
       - 
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นายภูมิสิทธิ์  มหาสุวีระชัย 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
    รองศาสตราจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University,USA 2553 
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546 
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานบริการทางวิชาการ 
2017  Discussant for Prize Linked Savings with Guaranteed Winners: Theory and Experiments,     

Puey Ungphakorn Institute for Economic Research, Bank of Thailand, July 21-22, 2017. 
2017  “Behavioral insights and a new design to enhance new technology adoption among 

Thai farmers” Economic Seminar, University of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, Thailand, March 31, 2017 

2016  “Data and Behavioral Insight: The New Way to Improve Rural Households’ Livelihood?”  
International Seminar on Agricultural Cooperation between Korea and Mekong 
Countries, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea, October 13-14, 2016.   

2016  “Reference-Dependent Preference Effects in Benefit-Cost Analysis” The Economy and 
Environment Institute of the Lower Mekong Subregion Launch Conference, Bangkok, 
Thailand, February 16, 2016.    

 
3.2  งานวิจัย  

หัวหน้าโครงการ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จ.กาฬสินธ์ุ. (2558). สนับสุนโดยสถาบันส่งเสนิมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชด าริหรือมูลนิธิปิดทองหลังพระ.  
Mahasuweerachai, Phumsith  ; Pangjai, Siwarut. (2018).Does Piped Water Improve Happiness? 

A Case from Asian Rural Communities. Journal of Happiness studies. 19 (5), June : 
1329-1346. 

Mahasuweerachai, Phumsith & Mahariwirasami, Anucha. (2019). Benefiting from our biases: 
Inducing saving increases among Thai military officers. Journal of Asian Economics, 
Elsevier, vol. 65, December : 75 – 95. 
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ทุนวิจัย 

2015-2016  EEPSEA grant for the research project “Is the Value of Statistical Life  
Sensitive to Choice of Measure and Change of Probability?: The 
Comparative Study between Laos and Thailand.” 

2014-Present Royal Initiative Discovery Foundation grant for the research project 
“Evaluation of Intergraded Rural Development Program: A Case Study of 
Rural Area with Small Scale Irrigation Systems.” 

2013 EEPSEA grant for the research project “WTP or WTA: Determining the 
Appropriate Welfare Measure When Preferences are Reference 
Dependent.”  

2012-Present Join research grant between Hydro and Agro Informatics Institute and 
Utokapat Foundation for the research project “Rural Community Water 
Management: Efficiency and Sustainability.” 

3.3  ต ารา  หนังสือ  หรือเอกสารประกอบการสอน 
  ภูมิสิทธิ์  มหาสุวีระชัย. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลการทดลองส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์. ขอนแก่น : เศรษฐศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 134 หน้า. 

3.4  บทความทางวิชาการ 
Mahasuweerachai, P. (2013). Do Parents Benefit from School Health Risk Reduction?. Applied 

Economics Journal. 20 (2),  December : 75 – 95. 
Whitacre B. E.  and P.  Mahasuweerachai. ( 2 008) .  Small Broadband Providers and Federal 

Assistance Programs : Solving the Digital Divide?. The Journal of Regional Analysis & 
Policy. 38 (3), September  : 254-268. 

3.5  งานประชุมเชิงวิชาการ 
Mahasuweerachai, P., Andersen, A., Fongtong, S., Gneezy, U., Laske, K., and Marx, J. 

“Behavioral Insights and a New Design to Enhance New Technology Adoption among 
Thai Farmers” Selected Paper prepared for presentation at Singapore Economic 
Review Conference, Singapore, August 2-4, 2017. 

Mahasuweerachai, P. and Pangjai, S. “Scope Insensitivity in Child's Health Risk Reduction 
Programs: A Comparison of Damage Schedule and Choice Experiment Methods” 
Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics 
Association Annual Meeting, Boston, MA, July 31-August 2, 2016. 

Mahasuweerachai, P. “Does Piped Water Increase Happiness and Can Happiness Evaluation Be 
Used to Estimate Monetary Values: A Cautionary Tale.” Selected Paper prepared for 
presentation at the European Environmental and Resources Economists Association 
Annual Meeting, Helsinki, Finland, July 24-27, 2015. 

Knetsch, J.L., and Mahasuweerachai, P. “WTP or WTA: Determining the Appropriate Welfare 
Measure When Preferences are Reference Dependent.” Selected Paper prepared for 



 

มคอ.2 

52 
 

presentation at the Society of Benefit-Cost Analysis Annual Meeting, Washington 
D.C., DC, March 19-20, 2015. 

Mahasuweerachai, P. and P. Buddhawongsa. “Farmers’ Adaptation to Flood Disaster: Evidence 
from the Mekong River Basin in Thailand.” Selected Paper prepared for presentation 
at the East Asain Association of Environmental and Resource Economic Economics 
Annual Meeting, Busan, Republic of Korea, February 12-14, 2014. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  15  ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
 962 361  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 962 401  ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
 962415   การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลการทดลองส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 962 491  สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 962 492  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
  
5.2  ระดับปริญญาโท  
 962 711  เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ 

   
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
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ภาคผนวก 3 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 
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ภาคผนวก 4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 5 

ประกาศบณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 23/2560) 
 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบณัฑติศกึษาจาก 

การศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 946/2550)  
เรื่อง แนวปฏิบตัิในการอุทธรณผ์ลการสอบวิทยานพินธ์หรือการศกึษาอสิระ 
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ภาคผนวก 8 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิเพื่อการประกนัคุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนและเกณฑป์ระเมินประจ าปี และองคป์ระกอบและตัวชี้วัดคณุภาพของการจดัการ

หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลกัสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.2 

86 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

√ √ √ √ √ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการเรียนที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน  
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.  มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 แต่ละปีการศึกษา 

 √ √ √ √ 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 √ √ √ √ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 9 10 10 10 

 
เกณฑ์ประเมิณ: หลักสูตรได้มาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิณดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 


