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บทน า 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกในปี พ.ศ.2541 และมีพัฒนาการของหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ ปีการศึกษา 2545 2549 2554 และล่าสุด 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ครบ 5 ปี คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2562  

แต่เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมา 
รวมทั้งเพ่ือให้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรนั้น 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะของการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และเพ่ือให้เป็นไปตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ได้ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning: WIL) ผ่านสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ โดยใช้โอกาส
จากการศึกษาแบบไตรภาคให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  2 ภาคการศึกษาในสถาน
ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถที่จะ
ค้นพบความถนัดในอาชีพและมีความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ 

 นอกจากนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้มุ่งที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีการศึกษาและพร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งมีระบบ กลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มี
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประจ าปีการศึกษาเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถของนักศึกษา ว่า
สามารถปฎิบัติงานได้ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษาต่อไป  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขา 
ภาษาไทย :   
 

ชื่อเต็ม       
ชื่อย่อ        

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
ศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อย่อ        

Bachelor of Economics  
B.Econ.  

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                                                                  
 จ านวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต เป็นระบบไตรภาค    
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4 ระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ่งกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 -15 คน) มี
การวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการก าหนดโจทย์
ส าหรับท าแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกข้อ (Formative Assessment) และตรวจสอบประเมินผลงานของ
นักศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็น จุดแข็ง จุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซึ้ง

รหัสหลักสูตร : 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :   

25450231101772 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program 
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ในรายวิชานั้นๆ หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การน าเสนอ 
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์  

5.5 การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  

5.6 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ไม่มี        

5.8 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2) ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
3) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการจัดการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2561   

เมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ.2561  
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 72561  เมื่อวันที่  25 

กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง และ 
ประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ  

 
ตัวอย่างที่ ปรากฎในต าแหน่ งระดับสูง เช่นนักการธนาคาร เป็นผู้ บริหารในธนาคารชาติ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ ทั้งของรัฐและเอกชน  
ส่วนในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์สามารถวิเคราะห์ วิจัยดูตลาดเงินและตลาดทุนที่มีแนวโน้มตาม

ภาวะเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้าง  
 
ในกรณีของนักวิจัยและนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน หรือที่ปรึกษา สามารถจัดท าโครงการลงทุนทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนแต่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ มาท าการศึกษา ซึ่งรวมทั้ง
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นักธุรกิจเอง ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมี พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีก าไรสูงสุด 

 
ดังนั้นนักการเมือง ข้าราชการรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระเองต่างสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

มาประยุกต ์ได้ทั้งสิ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น 
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9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),

สถาบัน,ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางชูลีรัตน์ คงเรือง Ph.D. (Economics),  
Nagoya University, 2547 

       (ประเทศญี่ปุ่น) 
M.Econ. (Economics),  

Wakayama University, 2544 
       (ประเทศญี่ปุ่น) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

นางสมใจ หนูผึ้ง วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 
3. อาจารย์ นายไพโรจน์ นวลนุ่ม Ph.D. (Environmental Strategy), 

University of Surrey, 2557 
       (ประเทศอังกฤษ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 

4. อาจารย์ นายพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์การศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 

5. อาจารย์ 
 

นายชวพงษ์ นุ้ยสุข ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และมีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวมถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 14 และ
สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 3  ส่วนสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาคเอกชนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ดี 
ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับท้ายๆ 
ของกลุ่มประเทศในอาเซียน ท าให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้น
ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต และทักษะด้านแรงงาน จึงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความก้าวหน้ าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 

2) ในด้านโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย ได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมขึ้นใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้มีการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมจากการลงทุนของชาวต่างชาติใน
ระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น และการลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วน
สูงขึ้นตามล าดับ จึงท าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญ
เพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการได้มีการขยายฐานการให้บริการในวงกว้างมากขึ้นจาเดิม 
โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยว ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากข้ึนกว่าในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

3) จากการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการขยายตัวที่ช้าลงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของโลกในเกณฑ์สูง ได้ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความ
ไม่แน่นนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐเม
ริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นและ ส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของประเทศไทยด้วย 

 นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าของตลาดโลกก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะภาค
บริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิด
เสรีทางการค้าดังกล่าวได้เป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนฐานความรู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ ส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย รวมทั้งการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่
เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ ท าให้ประชากรมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังเพ่ิมมากขึ้นและยังเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อยท าให้ คนไทยขาด
ความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงมากข้ึน เช่น ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น 
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ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย ยังมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ  ทั้งนี้โครงสร้างของประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงผ่าน
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับ อันจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในอนาคตรวมทั้ง การที่ผลิตภาพ
แรงงานของไทยยังต่ าเนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
บริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยสถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ต้องเน้นการสร้างสรรค์
คุณค่าและความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษา ได้มีทักษะและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเป็น
เอกลักษณ์และมีความรู้ในลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพ่ือรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning: WIL) โดยผ่านสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ และใช้
โอกาสจากการศึกษาแบบไตรภาคให้นักศึกษาทุกคนได้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาใน
สถานประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ที่จะส่งผลให้นักศึกษาค้นพบความถนัด
ในอาชีพและมีความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะเป็นองค์การธรรมรัฐ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการสร้าง

และน าความเป็นหนึ่งในท้องถิ่น ไปสู่ความเป็นเลิศในสากล จึงมีพันธกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศใน
ระดับสากล มีนวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ
พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 ดังนั้นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active Learning) ด้วยการบูรณาการด้วยการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับภาคปฎิบัติควบคู่กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และเน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสู ตรนั้ น  จึ งได้ มี ก ารรปรับปรุงโดย  จั ด ให้ มี การทดสอบประมวลความรู้ทุ กชั้ นปี การศึกษา 
(Comprehensive Exam) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อเตรียมตัวและวัดมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาก่อน
ออกสู่ตลาดแรงงาน ควบคู่กับการจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ผ่านคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีระบบ กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนและการ
ปรับตัวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดไว้  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         จ านวน 15 รายวิชา 
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

Fundamental Thai 
2(2-0-4)* 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

2(2-0-4)* 

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 
Thai for Contemporary Communication 

4(2-4-6) 

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Writing  
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           4(4-0-8) 

 English for Academic Communication  

GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
English Presentation in Humanities and Social 
Sciences 

3(3-0-6) 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Media and Communication  

GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)** 
 Information Technology in Digital Era  

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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       หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
                      ** นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ใน
ภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้ าเรียน
เสริมและสอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ
โครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ  
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก              จ านวน 6 รายวิชา 

ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  
Accounting for Business Management 

4(4-0-8) 

FIN62-101 การเงินธุรกิจ 
Financial Business 

4(4-0-8) 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

4(4-0-8) 

MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

4(4-0-8) 

MAT61-111 สถิติประยุกต์ 
Applied Statistics  

4(4-0-8) 

 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 2 รายวิชา 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระดับปริญญาตรี 
โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เปิดรายวิชา ECN62-100 เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 4(4-0-8) เป็นวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  

 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เปิดรายวิชาในหลักสูตรส าหรับส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน จ านวน 2 
รายวิชา ได้แก่  

ECN62-100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4(4-0-8)*  
 Economics for daily life  
ECN62-200  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  4(4-0-8)*  

Introduction to Economics  
 หมายเหตุ:*นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนทั้งสองรายวิชานี้ 

เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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 13.3  การบริหารจัดการ 
1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการ

จัดท ารายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการจัดการ  
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ประสานสหกิจศึกษาท าหน้าที่ประสานกับนักศึกษา คณาจารย์ 

และสถานประกอบการ  
4) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบส าหรับการสอบประมวลความรู้หรือ Comprehensive 

Exam โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
5) มอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดหลักสูตร 
6) หลักสูตรมีแนวทางการจัดการศึกษามุ่งเน้นทักษะการประกอบอาชีพผ่านสหกิจศึกษา 
7) หลักสูตรมีแนวทางจัดการศึกษามุ่งเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่สากล  

ทั้งจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์นอก
ห้องเรียน  

8) หลักสูตรมีแนวทางการจัดการศึกษามุ่งเน้นเสริมทักษะเทคโนโลยีสาระสนเทศทั้งเชิงวิชาการ
และภาคปฏิบัติ  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาความส าคัญ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ให้สามารถคิดและวิเคราะห์กับสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 
 1.2 จุดเด่นของหลักสูตร  

1) สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ  
เป็นหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์

ในการฝึกภาคปฎิบัติสายอาชีพในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งผลให้นักศึกษา
ค้นพบความถนัดในอาชีพและมีความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

2) เน้นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
หลักสูตรนี้ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นรายวิชาเศรษฐศาตร์ประยุกต์ให้นักศึกษา

ได้เลือกเรียนตามความสนใจแล้ว ยังจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในทุกรายวิชา รวมทั้งเน้นการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากกรณีตัวอย่าง
หรือโครงการและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

3) จัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ  
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและการค้าของโลกแบบไร้พรมแดนในปัจุบัน หลักสูตร

นี้ จึงมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ด้วยการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีการศึกษา 

4) กระบวนการทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) 
สาขาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องมีการ

ทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) เพ่ือเป็นการรับรองมาตรฐานของบัณฑิตก่อนออกสู่
ตลาดแรงงาน ที่จะเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตต่อไป  

1.3 วัตถุประสงค์  
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยกับเหตุการณ์ใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก  
2) สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะน าไปประยุกต์กับสาขาอ่ืนใน

ระบบเศรษฐกิจในประเทศและสากล โดยมุ่งให้นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์ในเชิงบูรณาการ  

3) เป็นบัณฑิตพร้อมใช้งานที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ตามคุณลักษณะที่เหมาะสมตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน กับการประกอบอาชีพ  

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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4) มีทักษะและความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่สนใจ เพ่ือการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานของโลกาภิวัฒณ์ และอยู่ในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

5) มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตลอดจนการมีจิตอาสา และการบริการที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. จัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล  
- ประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/หลักสูตรได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งให้มีความทันสมัย
มากขึ้น 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ
และความต้องการแรงงานของภาครัฐและ
เอกชน 
- น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการเรียนการใน
หลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
นายจ้างอย่างสม่ าเสมอ  

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้
และความทันสมัยของ
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หรือนายจ้าง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียน การสอนและบริการ
วิชาการ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการสอน
รูปแบบต่างๆ และการบริหารวิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ไดเ้ข้าร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการ  

- จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การบริการวิชาการ  
- จ านวนโครงการที่อาจารย์ที่
เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการ  

4. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

- เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้การเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง   
- ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เทคโนโลยี 
5. แผนการพัฒนาความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนท างาน
จริง 

- สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และสามารถบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท างานจริง 

- ผลการประเมินสหกิจศึกษา
จากสถานประกอบการและ
อาจารย์  
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการศึกษา 

เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

หน่วยกิต (Credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาให้มีเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มี

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม

นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
5) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม

เวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณ
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา (12 ภาคการศึกษา) 
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม - มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า 
2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
การด าเนินการของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ประสบ

ปัญหาในการที่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน รวมทั้งข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้าที่ขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้ชีวิตและการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของนักศึกษาแรกเข้าของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และความแตกต่างของหลักสูตรกับสถาบัน
อ่ืนให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดและความสนใจของผู้เรียน โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีกับตัวอย่างของ
จริง ที่จะสามารถให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกษืได้ในอนาคต ส่วนในด้านการคัดเลือกนักเรียนจะสัมภาษณ์
นักเรียนในการสอบระบบโควต้า และรับตรงให้เหมาะสมมากขึ้น โดยมีการประกาศวิธีการสัมภาษณ์ และการ
เตรียมตัวเพ่ือเข้ารับสัมภาษณ์ให้นักเรียนทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้คัดกรองนักเรียนที่มีลักษณะเหมาะกับการ
เรียนการสอนในหลักสูตรมากขึ้น 

2.4.2 จัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Road Show) 
2.4.3 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย การอบรม

คุณธรรม จริยธรรม และการวางเป้าหมายชีวิต  
2.4.4 จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยชี้แจงระบบการเรียน การสอน 

และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  
2.4.5 จัดการเรียนในการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
2.4.6 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่

นักศึกษาแรกเข้า 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 40 50 60 70 70 
ชั้นปีที่ 2  - 40 50 60 70 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 50 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 50 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 90 150 220 250 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

- - - 40 50 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
 *งบประมาณรายรับรายจ่าย 

ประมาณการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
รายรับ      
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ  
*(37,200 บาท/คน/ปี) 1,488,000  3,348,000  5,580,000  8,184,000  9,300,000  
2. รายได้อ่ืนๆ - - - - - 
รวมรายรับ 

1,488,000  3,348,000  
         
5,580,000  

         
8,184,000  

        
9,300,000  

รายจ่าย      
1. ค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

4,550,832 4,732,865 4,922,180 5,119,067  5,323,830  

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน            
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรและอาจารย์

พิเศษ 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร  28,000 63,000 105,000 154,000 175,000 
2.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาวิชาการ  33,600 75,600 126,000 184,800 210,000 
2.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพงานวิจัย 
8,000 18,000 30,000 44,000 50,000 

รวมรายจ่าย 4,645,432 4,914,465 5,208,180 5,526,867 5,783,830 
จ านวนนักศึกษา 40 90 150 220 250 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 116,136 54,605 34,721 25,122 23,135 

ที่มา *ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
 ปี 2565 เป็นปีที่มีการรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ครบ 4 ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต 
1) วิชาภาษา 20 หน่วยกิต 

 1.1) วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาภาษาอังกฤษ 16 หน่วยกิต 

2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
4) วิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ*  4* หน่วยกิต 
หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร   
   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 8 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต 
   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

  
3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              40 หน่วยกิต 
1.  วิชาภาษา                                       จ านวนไม่น้อยกว่า     20   หน่วยกิต 

1.1 ) วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต 
 GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental Thai  
 GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย  

Thai for Contemporary Communication 
4(2-4-6) 

 หมายเหตุ:  *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
 1.2) วิชาภาษาอังกฤษ   16 หน่วยกิต 
 GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 Fundamental English 
2(2-0-4)* 

 GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills 

2(2-0-4) 

 GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ  2(2-0-4) 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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Academic Listening and Speaking 
 GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  

Academic Listening and Writing 
2(2-0-4) 

 GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง วิชาการ 
English for Academic Communication           

4(4-0-8) 

 GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 English Presentation in Humanities and Social 
Sciences 

3(3-0-6) 

 GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร  
English for Media and Communication 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ:  
1) เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทย ดังนี้ 
นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย ได้  
 2) เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  2.1) นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้  
   2.2)  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ไม่น้อย
กว่า 530 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง ให้ยกเว้น
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชาดังนี้   
  1) GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ GEN61-121E English Communication 
Skills  
  2) GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือ GEN61-122E Academic Listening and 
Speaking 
  3) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ หรือ GEN61-123E Academic Reading and 
Writing 
          โดยให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบ
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
  2.3) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 
513 - 529 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับ 5.5 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง ให้สามารถ
ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้สองรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได้หนึ่งรายวิชาจากสาม
รายวิชาข้างต้นและให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ ยกเว้น เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิ
ตครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
  2.4) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 
508-510 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับ 5 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง ให้สามารถ
ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้หนึ่งรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได้สองรายวิชาจากสาม
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รายวิชาข้างต้นและให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิต 
ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
  2.5) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 
437 - 507 คะแนน หรือ IELTS ระหว่าง 4 - 4.5 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง 
นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชา โดยนักศึกษาไทยต้องสอบผ่าน GEN61-
002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ตามหลักการในข้อ 1   
 
3) *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จ านวน 6 รายวิชา คิดเป็น 16 หน่วยกิต  
 

2. วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      จ านวน  8 หน่วยกิต 
 GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 

 Thai Civilization and Global Citizen 
4(3-2-7) 

 GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 
Philosophy, Ethics and Critical Thinking 

4(3-2-7) 

     
3. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       จ านวน 8 หน่วยกิต 

 GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย  
Knowledge Inquiry and Research Methods 

4(4-2-6) 

    
 GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 

Environmental Conservation and Global 
Warming 

4(4-2-6) 

    
4. วิชาบูรณาการ                                              จ านวน  4 หน่วยกิต   

 GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
 Innovation and Entrepreneurship 

4(2-4-6) 

    
5. วิชาสารสนเทศ                                              จ านวน 4 หน่วยกิต   

 GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  
Information Technology in Digital Era 

4(2-4-6)* 

  หมายเหตุ: * นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาค
การศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ใน
ภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียน
เสริมและสอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ
โครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                       จ านวน 111 หน่วยกิต                                                                     
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                                                 20  หน่วยกิต            
 ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  

Accounting for Business Management  
4(4-0-8) 

 FIN62-101 การเงินธุรกิจ  
Financial Business 

4(4-0-8) 

 MAT60-001   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

 MAT61-104   คณิตศาสตร์ 1  
Mathematics I 

4(4-0-8) 

 MAT61-105   คณิตศาสตร์ 2  
Mathematics II 

4(4-0-8) 

 MAT61-111   สถิติประยุกต์  
Applied Statistics 

4(4-0-8) 

    
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต 

ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Microeconomics II 

4(4-0-8) 

ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น* 
Introduction to Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Macroeconomics II 

4(4-0-8) 

ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร์** 
Mathematics for Economics 

4(3-2-7) 

ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
History of Economics Thoughts 

4(4-0-8) 

ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

4(4-0-8) 

ECN62-205 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 
Foundamentals of Applied Economics  

4(4-0-8) 

ECN62-206 เศรษฐมิติ** 
Econometrics 

4(4-0-8) 

ECN62-207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ 
Computer Program for Economics 

2(0-4-2) 
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ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics 

4(3-2-7)                                                           

ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Project Study in Economics 

4(2-4-6) 

หมายเหตุ:  *รายวิชาส าหรับนักศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
                     **รายวชิาเฉพาะของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

  
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                                                                 20 หน่วยกิต  

3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 
      (Tourism Economics) 
ECN62-211 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 

Tourism Economics 
4(4-0-8) 

ECN62-212 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
Creative Economy 

4(4-0-8) 

ECN62-311 มหเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเที่ยว 
Tourism Macroeonomics 

4(4-0-8) 

ECN62-312 จุลเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเที่ยว 
Tourism Microeonomics 

4(4-0-8) 

ECN62-313 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการคาดการณ์ในการ
ท่องเที่ยว 
Time Series Analysis and Forecasting in Tourism 

4(4-0-8) 

ECN62-411
  

การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
ท่องเที่ยว 
Analysis and Evaluation of Tourism Economics 

4(3-2-7) 

ECN62-412 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 
Seleted Topics in Tourism Economics 

4(3-2-7) 

   

3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ  
      (Health Economics and Aging Society) 
ECN62-221      เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  

Health Economics 
4(4-0-8) 

ECN62-321      เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  
Human Resources Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-322      เศรษฐศาสตร์ประชากรและสังคมผู้สูงอายุ  
Economics of Population and Aging Society 

4(4-0-8) 
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ECN62-421      การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและสังคม
ผู้สูงอายุ  
Economic Evaluation in Health Care and Aging 
Society  

4(3-2-7) 

ECN62-422 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ 
Seleted Topics in Health Economics and Aging 
Society 

4(3-2-7) 

 

3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 
      (Economics of Transportation) 
ECN62-231     เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 

Economics of Transportation 
4(4-0-8) 

ECN62-331 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งระบบรางและท่อ 
Rail Transport and Pipelines Economics  

4(4-0-8) 

ECN62-332 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางทะเล  
Maritime Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-333 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน 
Road Transport Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-431 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่ง 
Analysis and Evaluation of Transport Economics 

4(3-2-7) 

ECN62-432 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
Seleted Topics in Economics of Transportation 

4(3-2-7) 

3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
      (Entreperneurial Economics) 
ECN62-241     เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  

Entreperneurial Economics 
4(4-0-8) 

ECN62-341     การตลาดเพื่อเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
Marketing for Entrepreneurial Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-342     การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
ผู้ประกอบการ 
Project analysis and evaluation of 
entrepreneurial economics 

4(3-2-7) 

ECN62-441     เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ SME  
Economics of SME Business Management 

4(3-2-7) 
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ECN62-442    หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
Selected Topics in Entrepreneurial Economics 

4(3-2-7) 

   

3.5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน 
      (Energy Economics) 
ECN62-251     เศรษฐศาสตร์พลังงาน   

Energy Economics 
4(4-0-8) 

ECN62-252 เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก  
Economics of Alternative Energy   

4(4-0-8) 

ECN62-352 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านพลังงาน 
Analysis and Assessment of Energy Projects   

4(3-2-7) 

ECN62-451 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน 
 Selected Topics in Energy Economics 

4(3-2-7) 

   
3.6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
      (Agricultural Economics, Natural Resource and Environment)  

ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-262 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-361 ระบบตลาดสินค้าเกษตรและนวัตกรรม  
Agricultural Marketing System and Innovation 

4(4-0-8) 

ECN62-362 เศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
Economics and Management of Natural 
Resources 

4(4-0-8) 

ECN62-461 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
Project Appraisal in Agriculture and Environment 

4(3-2-7) 

ECN62-462 หัวขอ้เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
Selected Topics in Agricultural Economics, 
Resources, and Environment 

4(3-2-7) 
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3.7) กลุ่มวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังสาธารณะ  
      (Monetary and Public Economics) 

ECN62-271 เศรษฐศาสตร์การเงิน  
Monetary Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-272 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  
Public Economics 

4(4-0-8) 

ECN62-371 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
Economic Development 

4(4-0-8) 

ECN62-372 การประเมินผลกระทบเชิงนโยบายเศรษฐศาสตร์มหาภาค
Impact Assessment of Macroeconomics Policy 

4(3-2-7) 

ECN62-471 การประเมินและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
สาธารณะ  
Evaluation and Feasibility Analysis of Public 
Projects 

4(3-2-7) 

ECN62-472 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
สาธารณะ 
Selected Topics in Monetary and Public 
Economics 

4(3-2-7) 

หมายเหตุ: *การเปิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็นไปตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร   

4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 8 หน่วยกิต 
     ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 8(0-40-0) 
                     Special Projects Practice  
หมายเหตุ: *ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ECN62-381 ฝึก
ปฏิบัติงานเฉพาะ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
 
5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต 
           ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
                           Pre-Cooperative Education  
           ECN62-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) 
                           Cooperative Education I  
            ECN62-492 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2 
                            Cooperative Education in Economics II 

 8(0-40-0) 

หมายเหตุ: *นักศึกษาจ าเป็นต้องปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก โดยต้องผ่านการเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกเดียวกันอย่างน้อย 2 รายวิชา 
หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี โดยไม่

ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
ในรายวิชาที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษานอกหลักสูตร ดังนี้  

 
ECN62-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

Economics for daily life 
4(4-0-8) 

ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น* 
Introduction to Economics 

4(4-0-8) 

 
ง. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโท  

นักศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จ านวน 5 รายวิชา ทั้งนี้ หากมีรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นก่อน  

ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  
Project Analysis and evaluation 

4(4-0-8) 

ECN62-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 4(4-0-8) 

ECN62-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 4(4-0-8) 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว ต่อด้วยตัวเลขปี พ.ศ.ที่ปรับปรุง
หลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซึ่งรหัสหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คือ ECN 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 

GEN  หมายถึง  General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
ACT  หมายถึง  Accounting 
ECN  หมายถึง  Economics 
MAT  หมายถึง  Mathematics 

  โดย 1) ตัวเลข 62 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
 2) ตัวเลข 61 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปี 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 
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3) ล าดับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักที่ 2) 
  1-2  หมายถึง  วิชาภาษา 
  3  หมายถึง  วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   4  หมายถึง  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   5  หมายถึง  วิชาบูรณาการ 
   6  หมายถึง  วิชาสารสนเทศ 

4) ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักที่ 2) 
0  หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

                     1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและ

สังคมผู้สูงอายุ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ

การคลังสาธารณะ 
8 หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 
9 หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
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3.1.4   แผนการศึกษา  
         หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  เรียนไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต   

ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  0(0-0-4) 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 4(2-4-6)* 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  4(2-4-6) 
ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 
 

GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(4-0-8) 
 

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3) 
MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2  4(4-0-8) 
ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  4(4-0-8) 
ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 4(3-2-7) 

 รวม 14 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต 
2 GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 

ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   4(4-0-8) 
ECN60-202 คณิตเศรษฐศาสตร์***   4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกิจ    4(4-0-8) 
 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
MAT61-111 สถิติประยุกต์                  4(4-0-8) 
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  4(4-0-8) 
ECN62-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ    4(4-0-8) 
 

GEN61-142 ปรัชญา จรยิศาสตร์                4(3-2-7) 
และวิธีคิดแบบวพิากษ์        
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย  4(2-4-6) 
ECN62-205 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์           4(4-0-8) 
ECN62-206 เศรษฐมิติ***  4(4-0-8) 
ECN62-207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ 
     2(0-4-2) 

    รวม 16 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
3 ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 8(0-40-0) 

 
**หากไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรยีน ECN62-381 ฝึก
ปฏิบตัิงานเฉพาะ ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทาง 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 

ECN62-XXXกลุ่มวิชาเอกเลือก (1)           4(4-0-8) 
ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(3-2-7) 
XXX-XXX  วิชาเลือกเสรี (1)      4(4-0-8) 
 

ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  4(2-4-6) 
ECN62-XXXกลุ่มวิชาเอกเลือก  (2)  4(4-0-8) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2)  4(4-0-8) 

 รวม 8 หรือ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 
4 GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 

ECN62-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)   4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุ่มวิชาเอกเลือก (4)   4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุ่มวิชาเอกเลือก (5)   4(4-0-8) 
 

ECN60-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0 ECN60-492 สหกิจศึกษา 2  8(0-40-0) 

 รวม 16 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 
   
หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  

** เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U 
*** รายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 40 หน่วยกิต 
 
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-001 Fundamental Thai  

รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การ
ผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ 
ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทย
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์     

This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories 
of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 
covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, 
genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge 
of literatures, the understanding of pre - university education literatures and interpretation; 
Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 
listening, oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap 

หมายเหตุ: *วิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN61-001 ภาษาไทย
พ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์  (S) จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัยได้ 
 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)** 
GEN61-002 Fundamental English  

รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และรูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันและ
ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่าจะ
ได้รับระดับคะแนนผ่าน 

This course is a fundamental English test required for all undergraduate 
students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 
basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the 
test, they are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory 
(passing) grade.   

หมายเหตุ: *วิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคนต้องสอบ GEN61-
002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกว่าจะ
ผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้  
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GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6)) 
 Thai for Contemporary Communication  
วิชาบังคับก่อน: GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน  
Prerequisite:  GEN61-001 Fundamental Thai  

เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถ
พัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟัง
แ ล ะ อ่ าน จน เข้ า ใจ แ ล ะส าม ารถ ย ก ระดั บ เป็ น ค ว าม รู้ ให ม่  ก า ร เส น อ ข้ อ คิ ด เห็ น ห รื อ ให้ คุ ณ ค่ า 
ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะ
การน าเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิด
ชัด เจนและเป็ นระบบ การน าข้อมูลทางสั งคมมาประกอบ สร้างเป็ นความรู้ห รือความคิดที่ ใหญ่ ขึ้ น  
การพูดและการเขียนเพื่อน าเสนอความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 

Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 
at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 
listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills 
through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 
highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or 
expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing academic 
knowledge. 
 
GEN61-121   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
วิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้ (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้ภาษา 
(การพูดและการเขียน) ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านค าศัพท์ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การฝึกเป็นผู้เริ่มบทสนทนาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้เป็นธรรมชาติด้วยกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่หลากหลาย การ
ฝึกการสลับกันพูดและควบคุมความไหลลื่นของบทสนทนาด้วยการเสริมข้อมูล การฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ 
หรือเรียงความแบบง่าย 

This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) 
and productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops 
vocabulary, and encourages independent learning. Additionally, students will learn to start and 
continue a conversation naturally, using a number of communication strategies such as asking 
follow-up questions and giving extended answers. They will also learn about turn taking and 
how to control the flow of a conversation by adding information. Finally, writing skills will be 
practiced with a short paragraph and simple essay. 
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GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ          2(2-0-4) 
GEN61-122 Academic Listening and Speaking  
วิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในระดับที่เป็นทางการ 
การฝึกการฟังและการออกเสียงผ่านบทสนทนา ข้อความ รายงานและประกาศต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการพูดเชิง
วิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอด้วยวาจาและการรายงาน 

This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at 
formal level. It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, 
passages, reports and announcements. It also aims to develop academic speaking skills through 
various group discussion, oral presentations and reports 

หมายเหตุ: กรณีนักเรียนไม่ผ่านวิชา GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อนุโลมให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ ควบคู่กับ GEN61-121 ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ 
   
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ            2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
วิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและการอ่านด้วยการฝึกฝนจาก
เอกสารและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ การส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ การสรุปประเด็นส าคัญ การฝึก
เขียนเอกสารทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกการ
อ้างอิงที่เหมาะสมตลอดกระบวนการของการเขียน 

This course is primarily intended to develop the reading and writing 
competence of the students through a wide variety of academic materials and activities. 
Specifically, it enhances students' critical reading in academic articles, ability to summarize main 
ideas from the texts, write different forms of academic reports, compose effective paragraph 
and essay, and properly use citations and references throughout the writing process. 

หมายเหตุ: กรณีนักเรียนไม่ผ่านวิชา GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ อนุโลมให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ ควบคู่กับ GEN61-122 การฟัง
และการพูดเชิงวิชาการ 
 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
 English for Academic Communication  
วิชาบังคับก่อน: 1. GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และ 

2. GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ  และ 
3. GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  
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Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills  and 
 2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking  and 
 3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 

 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารทางวิชาการ มีการ
แนะน ามารยาทที่เหมาะสมต่างๆ 

This course aims at developing the English language knowledge and skills for 
effective academic and professional communication. It provides the students with various 
communication strategies and skills necessary for academic correspondence. It also introduces 
students to proper etiquette towards technical communication. 
 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English Presentation in Humanities and Social Sciences  
วิชาบังคับก่อน: 1. GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และ 

2. GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ  และ 
3. GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  

 

Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills  and 
2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking  and 
3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 

 

รายวิชานี้ได้รับการออกแบบให้เตรียมพร้อมผู้เรียนให้ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ด้าน
การเตรียมการจัดโครงสร้างและการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นทั้งด้านเนื้อหา โครงสร้างและ
วิธีการน าเสนอ มีการให้ความส าคัญกับการฝึกฝนการน าเสนอด้วยวาจา รวมทั้งด้านการออกเสียง การควบคุม
ความดังเบาของเสียง การออกเสียงสูงต่ า ภาษากาย และการใช้สื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ รายวิชานี้มุ่งพัฒนากลยุทธ์
และเทคนิคในการรับมือกับการถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้รับฟังการน าเสนองาน 

This course is designed to provide the students with the training and 
experience in planning, organizing and delivering effective presentation while focusing on the 
content, structure and delivery. It highlights certain aspects of oral presentations, including 
pronunciation, volume, intonation, body language, gestures and visuals. It also aims to develop 
the strategies and techniques of handling audience questions and comments. 
 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 English for Media and Communication  
วิชาบังคับก่อน: 1. GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และ 

2. GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ  และ 
3. GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  

 

Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills  and 
2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking  and 
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3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 
รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมทางไกล การสัมภาษณ์ การรายงานข่าว การท าโฆษณา การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศน์ เทคนิคการอัดเสียง เทเลพรอมพ์เตอร์ และพอดแคสต์ เสริมสร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

This course is designed to develop English communication skills of speaking 
and writing, through the use of a variety of artistic or communicative media. These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English communicative 
skills. 
  
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม 
รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะ
การเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดย
อธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก 

This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics 
reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 
development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 
Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 
governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai civilization 
and its role in the development of a global citizen. 
  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking  

รายวิชานี้ศึกษาปัญหาพ้ืนฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ด ารงอยู่ 
ความรู้ ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือให้เข้าใจความส าคัญของปรัชญาต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในส่วน
ของจริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความส าคัญกับการรับรอง
ความถูกและความผิดของการกระท า และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้งการศึกษา
หลักการและกระบวนการวิเคราะห์จากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทั้งนี้โดยยึด
หลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy in human life. 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



32 
 

Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free analysis, 
and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
    
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย   4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการ
แสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย์
การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 

This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. 
Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 
thinking and conducting research studies through evidence-based investigations, systematic 
analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course 
to develop skills required for academic research. Skills covered include research questioning, 
data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 
referenced report. 
 

GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  

รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความส าคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตด ารงชี วิตอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงการใช้พลังงาน การใช้
น้ า การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของ
สภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 

This course provides a conceptual framework, principles, processes and 
rationales for sustainable environmental conservation and quality living. Students study 
activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes in 
energy and water consumption, waste management, and transportation management. Topics 
include the examination of global warming's causes and effects and the roles of international 
organizations and politics in solving global warming problems. 
  
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะน าสินค้าใหม่ และการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการน า
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แนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ส าเร็จ  หรือ
การช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้ส าเร็จ 

This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
venture. Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials 
 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทัล 4(2-4-6) 
 Information Technology in Digital Era  

รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ 
ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน 
รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการท างานของมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล 
หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความจริงเสริม เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จะท าให้โลกใน
อนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง 

This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future. It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 
along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields such as robotics, 
Fintech, 3D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and big data processing 
and analysis. 

หมายเหตุ: นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้น 
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภาค
การศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและ
สอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                      111 หน่วยกิต   
  
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก           20 หน่วยกิต 
 
ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 4(4-0-8) 
 Accounting for Business Management  

รายวิชานี้ช่วยให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีส าหรับองค์กรธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ในเรื่องสมการทางบัญชี วงจรบัญชี และแนวคิดในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินส าหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมหัวข้อเรื่อง บทบาท
และหน้าที่ของการบัญชีบริหาร แนวคิดเรื่องต้นทุน การจ าแนกประเภทต้นทุน และการค านวณต้นทุนสินค้า 
รวมถึงการน าสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

This course provides students with an introduction to accounting concepts and 
focuses on accounting equation, accounting cycle and concepts in preparing financial reports for 
service, trading and manufacturing business. Additionally, it covers Topics of role and functions 
of management accounting, cost concepts and classification, and calculation for product cost 
including how to use accounting information in planning and decision making. 

 
FIN62-101 การเงินธุรกิจ  4(4-0-8) 

 Business Finance 

วิชาบังคับก่อน: 1. ACT62-100 การบัญชีเบื้องต้น หรือ 
2. ACT62-101 การบัญชีขั้นต้น หรือ 
3. ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 

Prerequisite: 1. ACT62-100 Fundamentals of Accounting or 
2. ACT62-101 Introduction to Accounting or 
3. ACT62-103 Accounting for Business Management 
รายวิชานี้ศึกษาถึงภาพรวม ขอบเขต บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารการเงิน 

เป้าหมายของธุรกิจ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์และวางแผนการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา หลักเบื้องต้นในการ
บริหารการเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดหาเงินทุนและใช้เงินทุน 

This course studies an overview, extent, role, and responsibility of financial 
management; corporate goals; techniques for financial analysis and planning; time value of 
money; fundamental of business financial management to achieve efficiency of both fund 
raising and using. 

 
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Mathematics 
0(0-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่
สูงขึ้นได้  หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการก าลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



35 
 

เส้นตรง เส้นโค้งพาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก  
This course is intended to provide the students essential mathematical 

concepts needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the 
concepts to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear 
equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, 
and summation notations. 

 
MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Prerequisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดใน
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เซต ฟังก์ชัน  ลิมิต ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์และ
การประยุกต์ใช้เพ่ือหาค่าสุดขีด ปริพันธ์และการประยุกต์ใช้เพ่ือหาพ้ืนที่ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบและการ
ประยุกต์ใช้ทางสถิต ิ

This course is designed to provide necessary concepts in calculus to 
students. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
related problems in science and technology and use the knowledge in further study. 
Students will learn Topics in mathematics, including, sets, functions, limits, continuity, rate 
of changes, derivative and its applications to find extreme values, integral and its 
applications to find area, and improper integrals and its applications in statistics. 
 
MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 
Prerequisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-104 

Mathematics I 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้ นเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อ
ในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ ผลคูณภายในของเวกเตอร์ใน  n มิติ 
อนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีของตัวคูณลากรานจ์ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และการประยุกต์ และก าหนดการ
เชิงเส้น 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to 
students.  Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve related 
problems in their field and use the knowledge in further study. Students will learn a broad 
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range of mathematical Topics, including, dot product of n dimensional vectors, partial 
derivatives, the method of Lagrange multipliers, system of linear equations, matrix and its 
applications, and linear programming. 
 
MAT61-111 สถิติประยุกต์ 

Applied Statistics 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Prerequisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือ
ศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญ ประชากรและ
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดกลาง สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to 
students in science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in 
this course to solve related problems in science and technology and use the knowledge in 
further study. Students will learn a broad range of statistical Topics, including, descriptive 
statistics, elementary probability theory, some important random variables and its 
distributions, population and sampling techniques, sampling distribution, central limit 
theorem, inferential statistics, simple correlation and regression analysis. 
  
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ             46 หน่วยกิต 
ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1   4(4-0-8) 
 Microeconomics I  

เนื้อหาในรายวิชานี้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค การจัดสรร
ทรัพยากร อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพและการแทรกแซงตลาด ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต 
และต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิต  

This course is designed to introduce the framework of Microeconomics: 
allocation of resources, demand, supply, market equilibrium and market intervention, elasticity, 
principles of consumer behavior, production theory, cost theory, and market structure of product. 
    
ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(4-0-8) 
 Macroeconomics I  

เนื้อหาในรายวิชานี้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์อุป
สงค์ในระบบเศรษฐกิจปิดและเปิดภายใต้แบบจ าลองมันเดล-เฟลมมิ่ง ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ความหมายของเงินและ
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ภาวะเงินเฟ้อ ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน ตลาดแรงงานและการว่างงาน การก าหนดนโยบายเพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการอธิบายลักษณะวัฎจักรทางเศรษฐกิจ และ
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค 

This course is designed to introduce the framework of Macroeconomics: analysis 
of demand closed and open economies under Mundell-Fleming model, theory and instruments 
of monetary and fiscal policy, analysis of product market equilibrium in closed economy, money 
and inflation, money demand and money supply; labor market and unemployment, policies to 
maintain macroeconomic stability, the introduction to economic fluctuations, and 
macroeconomic indicators. 
 
ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8) 
 Microeconomics II  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต 
พฤติกรรมและโครงสร้างของตลาดสินค้าประเภทต่าง ๆ  และการก าหนดราคาในตลาดปัจจัยการผลิต รวมถึง
ความไม่สมมาตรของข้อมูล ผลกระทบภายนอกและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น  

This course focuses on the applications of consumer behavior, cost and 
production theories, structure and behavior of various markets, and price determination in input 
markets. It also introduces information asymmetry, externality, and introduction to theory of 
economic welfare. 
 
ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8) 
 Introduction to Economics  

รายวิชานี้มุ่งเน้นศึกษาหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ในเรื่อง
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้าง
ตลาด รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการก าหนดรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อและการจ้างงาน 

This course focuses on to study the principles of microeconomics and 
macroeconomics, the basic problems of economics, demand and supply, elasticity, production 
and cost of production, market structure, national income; composition of and determination of 
nation income, money and banking, monetary and fiscal policy; international trade and finance, 
inflation, and employment. 
 
ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-8) 
 Macroeconomics II  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-102 Macroeconomics I 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ปัจจัยก าหนดอุปสงค์มวล
รวม ปัจจัยก าหนดอุปทานมวลรวม ดุลยภาพในแบบจ าลองสถิตด้านอุปสงค์ (แบบจ าลอง IS-LM) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การจ้างงาน ภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆ ของดุลยภาพใน
แบบจ าลองสถิตอุปสงค์รวมและอุปทานรวม (แบบจ าลอง AD-AS) เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ เซียนใหม่ 
เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิกใหม่ ทฤษฎีการบริโภคและทฤษฎีการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ภาค
ต่างประเทศและดุลการช าระเงิน ทฤษฎีและตัวแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

This course focuses on the theories and policies of national income; factors 
determining aggregate demand and aggregate supply; the equilibrium of static demand model 
(IS-LM model), analysis of relationship among income, inflation, interest rates, and employment 
under various assumptions with regard to static aggregate demand and aggregate supply model 
(AD-AS model); New Keynesian Economics and New Classical economic Schools; 
macroeconomic theory in consumption and investment; foreign sector; balance of payment; 
growth theories and model. 
 
ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร์** 4(4-0-8) 
 Mathematics for Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I 
รายวิชานี้มุ่งเน้นในการน าแนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน สมการ การหาค่า

อนุพันธ์ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและหลายตัว ค่าสูงสุดและต่ าสุด อินทริกรัลเบื้องต้น มาอธิบาย
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพ่ิมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์ความยืดหยุ่น ดุลยภาพสถิต ดุลยภาพตลาด รวมถึงโปรแกรมเชิงเส้น 

This course aims at applying the mathematical concepts - functions, equations 
and derivatives of various variables, maximum and minimum, basic differentials and integrals- to 
explain both macro and micro economic theories. Students are expected to understand the 
relationship of economic variables by emphasizing the relationship between functions, analysis 
of elasticity, comparative static equilibrium, market equilibrium; linear programming is also 
included. 

หมายเหตุ: **จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  4(4-0-8) 
 History of Economics Thoughts  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 
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Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I 
รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์

ส านักต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้นความส าคัญต่อปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค ซึ่งมีผ ล
ต่อแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้น ๆ 

This course covers evolution of concepts and philosophies of economists in 
various schools of thought, both in the past and present time; the emphasis is on the economic 
and social issues in each period, which affect the thoughts of the economists at the time. 
  
ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 4(4-0-8) 
 Project Analysis and Evaluation  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-103 Microeconomics II 

เนื้อหาในรายวิชานี้อธิบายถึงความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลเสียและผลประโยชน์ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน การ
เลือกอัตราส่วนลด และการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงการวิเคราะห์โครงการ
ทางเศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และสาธารณสุข 

This course is designed to introduce the meaning and importance of the 
project evaluation. It also focuses on the economic theory in analyzing the effects and benefits 
of the project, the investment decision criteria, discount rate, and project analysis under risk 
and uncertainty. Moreover, the analysis of economic, financial, environmental, social, and public 
health projects will be Included. 

 
ECN62-205      เศรษฐศาสตร์ประยุกต์พื้นฐาน 4(4-0-8) 
 Fundamentals of Applied Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

and ECN62-102 Macroeconomics I 
รายวิชานี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์

ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์เศรษฐกิจจริงมาเป็นโจทย์ใน
การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องทางเศรษฐศาสตร์มาใช้งานได้จริง 

This course applies economics concepts, theories and economics tools to 
analyze economic issue via case studies. 
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ECN62-206 เศรษฐมิติ** 4(4-0-8) 
 Econometrics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 และ MAT61-111 สถิติประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I, 

ECN62-102 Macroeconomics I and MAT61-111 Applied Statistics 
รายวิชานี้มุ่งเน้นในการน าความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเทคนิคการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด และการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ใน
แบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองถดถอยที่
ไม่ใช่เส้นตรง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสมการไซมัลเทเนียส (Simultaneous Equation System) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจ าลองถดถอย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐ
มิต ิ

This course aims to apply the statistical and economic theories analyzing 
economic data, emphasizing on parameter estimation by least squares method, and applying 
the simple and multiple regression models to economic analysis. It also focuses on hypothesis 
testing of the parameter estimation, and the parameter estimation with qualitative independent 
variables. Additionally, it Introduces the nonlinear regression models, simultaneous equation 
systems, and problems in regression analysis. Finally, econometric software will be practiced.  

หมายเหตุ:** จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
ECN62-207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ 2(0-4-2) 
 Computer Program for Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-111 สถิติประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-111 Applied 

Statistics 
รายวิชานี้ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐมิติ ร่วมกับทฤษฎีและแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ ท าการประมาณค่าแบบจ าลอง การตีความและอภิปลายผลที่ได้จากการประมาณค่า 
This course examines the application of econometric computer program, 

combined with economic theory and concept to model estimation, interpretation and 
discussion of the results of the estimation. 

 
ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 4(3-2-7) 
 Research Methodology in Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา GEN61-151 การแสวงหาความรู้และ

ระเบียบวิธีวิจัย   
Condition: For students who have received a grade (A to F) from GEN61-151 knowledge 

Inquiry and Reseach Methods 
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เนื้อหาในรายวิชานี้เป็นการแนะน าพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาการ
เลือกหัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์ และจริยธรรมในการด าเนินการวิจัย 

This course introduces the basic knowledge of economic research: research problems, 
topics selection, literature review, research hypothesis, research design, proposal writing, and research ethics. 

 
ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Economics Research Projects  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-301 Economics 

Research Projects 
ในรายวิชานี้นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับวิธีการเขียนและการท าวิจัย นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอแนะและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
ขั้นตอนของการเขียนและการวิจัย 

In this course, students will produce a research paper in economic field. 
Students will learn about research methods and writing. Instructive feedback and guidance will 
be provided by the adviser throughout the research and writing process. 
 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก              20 หน่วยกิต 
 3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
       (Tourism Economics) 
ECN62-211 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 4(4-0-8) 
 Tourism Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา รายวิชาECN62-101 เศรษฐศาสตรจุลภาค1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้น าเสนอหลักการเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรด้าน

การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และให้มีความยั่งยืน 
โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวจะสามารถเป็นมรดกตกถึงลูกหลานโดยยังคงสภาพเดิมตลอดไป 

This course introduces the principle tourism of economics, the allocation of 
tourism resources to be effective, stable and fair for all stakeholders, and sustainable - tourism 
resources can be inherited to descendants without decay forever. 
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ECN62-212   เศรษฐกิจสร้างสรรค์   4(4-0-8) 
 Creative Economy  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I and 

ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้น าเสนอนิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความส าคัญและบทบาทของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจ แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคการผลิตและบริการ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บริบทโลกที่ส่งผลต่อการ
ปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

This course introduces the definition and scope of the creative economy, the 
importance and role of the creative economy in the economy, the core of the creative 
economy, the current situation and future of the creative economy in the real and services 
sectors, the competitiveness creation, the impact of global context on structural changes of real 
and services sectors, and the driving of the creative economy development. 
 
ECN62-311   มหเศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว   4(4-0-8) 
 Tourism Macroeconomics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้น าเสนอผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนจาก

ต่างประเทศในเรื่องความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสามารถประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเปรียบเทียบผลทางทฤษฎีกับหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการท าวิจัยเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคการ
ท่องเที่ยว เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันและการ
ประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวได ้

This course offers the impact of tourism to the development of foreign 
investment in the country of sustainability. Especially, the student can critically evaluate the 
relationship between tourism specialization and economic growth in an international context, to 
compare theoretical results with empirical evidence, and to develop autonomous ability in 
undertaking empirical research in tourism macroeconomics. At the end of the course, the 
student can analyze the current macroeconomic model and tourism application. 
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ECN62-312   จุลเศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว       4(4-0-8) 
 Tourism Microeconomics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้น าเสนอให้นักศึกษาทราบวิธีตีความพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวลักษณะของอุปสงค์

และอุปทานการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสามารถประเมินผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาเศรษฐกิจของบริษัทท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางผลิตภัณฑ์และ
กลยุทธ์ด้านราคาและการจัดระเบียบของตลาดการท่องเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบผลทางทฤษฎีกับหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการท าวิจัยเชิงประจักษ์ในเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษานักศึกษาจะรู้จักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูงบางประเภทและการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว 
This course provides students with the ability to interpret the behavior of tourists, 
characteristics of demand and supply of tourism. Particularly, the student can evaluate recent 
studies of microeconomics - the economic issues of tourism firms and destinations, their 
product and pricing strategies and the organization of tourism markets -, to compare theoretical 
results with empirical evidence, and improve the ability to perform empirical research in 
tourism economics. At the end of the course, the student can analyze the current 
microeconomic model and tourism application. 
 
ECN62-313   การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการคาดการณ์ในการท่องเที่ยว 4(4-0-8) 
 Time Series Analysis and Forecasting in Tourism  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้น าเสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทางสถิติในกรอบทางเศรษฐกิจและสังคม 

นักศึกษาสามารถรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อธิบายและส ารวจ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศตลอดช่วงเวลา ใช้เทคนิคชุดข้อมูล
พ้ืนฐานและแบบพยากรณ์ต่างๆ ความต้องการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานักศึกษาจะ
สามารถประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ประเมินได้ 

This course provides a basic concept in statistical analysis in a socio-economic 
framework.  The student can collect and organize information that comes from analytics on tourism, 
describe and explore the factors that affect international tourism demand over time, and apply basic 
time series techniques and various forecasting models to international tourism demand. At the end of 
this course, the student will be able to evaluate the performance of estimated models. 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564
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ECN62-411   การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 4(3-2-7) 
 Analysis and Evaluation of Tourism Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมนักศึกษาในด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ

ติดตามและประเมินผลโครงการและนโยบายต่างๆ นักศึกษาสามารถก าหนดเครื่องมือในการวิเคราะห์และเครื่องมือใน
เชิงปริมาณในการติดตามและประเมินผลบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง เพ่ือตอบสนองความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว 

This course aims at training students in economic analysis applied to the 
monitoring and evaluation (M&E) of projects and policies. The students can provide analytical 
and quantitative tools on M&E, integrating theoretical knowledge and its application to real 
economic problems, to address today’s economic challenge faced by economics highly 
specialized on tourism. 
 
ECN62-412 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว   4(3-2-7) 
 Selected Topics in Tourism Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-211 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว  

หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-211 Tourism 

Economics or Tourism Economics or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยวในแนวลึก 
This course examines in-depth study of selected Topics in Tourism Econom 

 
3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ  

(Health Economics and Aging Society) 
ECN62-221 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 4(4-0-8) 
 Health Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและบริการสุขภาพ ได้แก่ อุปสงค์และ

อุปทานต่อบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ 
การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพระดับมหภาคและการปฎิรูปบริการระบบสุขภาพของไทย  

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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This course studies the economic concepts of health and health care services: 
Supply of and demand for health care, market failure in the health care market and 
government intervention, health insurance, fiscal policy on public health, factors of health 
service system, efficiency and equity of the health care system, health economics at the Macro 
level, health service system reformed in Thailand. 
 
ECN62-321 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  4(4-0-8) 
 Human Resources Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การลงทุนในมนุษย์

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การฝึกอบรม และการย้ายถิ่นของแรงงาน การวิเคราะห์
ผลตอบแทนส่วนบุคคลและผลตอบแทนส่วนสังคมจากการลงทุนในทุนมนุษย์โดยเน้นการศึกษาและการฝึกอบรม 
การวางแผนก าลังคน การพัฒนาก าลังคน นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย  

This course studies the economic concepts of human resources, various forms 
of human capital investment; education, health, training and labour migration, analysis of 
private and social benefits from human capital investment emphasizing education and training, 
manpower planning, manpower development, human resource development policies of 
Thailand.  
 
ECN62-322     เศรษฐศาสตร์ประชากรและสังคมผู้สูงอายุ 4(4-0-8) 
 Economics of Population and Aging Society  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขนาดและโครงสร้าง

ของประชากรและสังคมผู้สูงอายุผ่านภาวะเจริญพันธุ์ การตาย และการย้ายถิ่น ปัจจัยที่ท าให้กระบวนการเหล่านี้
เปลี่ยนแปลง ศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางประชากรและสังคมผู้สูงอายุต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค 

This course studies the concepts and processes that generating change in size 
and structure of population and aging society through fertility, death and migration. Factors 
causing these changes. The study of impact on demographics and aging society both at the 
micro and macro levels. 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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ECN62-421      การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ 4(3-2-7) 
 Economic Evaluation in Health Care and Aging Society   
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
รายวิชานี้ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์กับ

มาตรการทางด้านสุขภาพ การบริการสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ เทคนิคการใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือช่วยการ
วิเคราะห์และประเมิน 

This course applies the concepts, techniques and economics evaluation for 
health care, health care services, human resource development, and aging society; cost-
effectiveness, cost-benefit analysis, economic modeling techniques is applied for the analysis 
and evaluation. 
 
ECN62-422 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ 4(3-2-7) 
 Selected Topics in Health Economics and Aging Society  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-221 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรือ 

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-221 Health 

Economics or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ ในแนวลึก 
This course examines in-depth study of selected Topics in Health Economics 

and Aging Society 
   

3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 
  (Economics of Transportation) 

ECN62-231 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 4(4-0-8) 
 Economics of Transportation  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง

เช่นความต้องการและอุปทานของการขนส่ง ต้นทุนโดยตรงและภายนอกของการขนส่ง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของการขนส่ง การก าหนดราคาในการขนส่ง การลงทุนในนโยบายการขนส่งและการขนส่ง 

This course demonstrates an understanding of the fundamental concepts 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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underlying the economics of transportation such as demand for and supply of transport; direct 
and indirects costs of transport; economic structure of transport; pricing in transport; investment 
in transport, and transport policy. 
 
ECN62-331 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งระบบรางและท่อ 4(4-0-8) 
 Rail Transport and Pipelines Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้มุ่งเน้นในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งระบบราง

และท่อ ขอบเขตของรายวิชาได้รวมถึงวิวัฒนาการและสถานะการณ์ปัจจุบันของการขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
บริการรถไฟโดยสาร บริการขนส่งทางรถไฟ บริการรถไฟความเร็วสูง กฎระเบียบการตลาดของภาคการขนส่ง
ระบบรางการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการขนส่งระบบราง  เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งระบบท่อ และ
ขอบเขตการให้บริการขนส่งทางท่อในประเทศไทย เสริมด้วยกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจ 

This course focusses on the economics theories that underpin the railway and 
pipeline industries. The scope of the course includes the evolution and current state of rail 
transport in Thailand, passenger rail services, freight rail services, high-speed rail services, market 
regulations of the railway sector, railway infrastructure design, the economics of pipeline 
transport, and the scope for pipeline transport services in Thailand. The theory is supplemented 
with interesting case studies and application. 
 
ECN62-332 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางทะเล  4(4-0-8) 
 Maritime Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานขององค์การและการด าเนินงาน

ของอุตสาหกรรมการเดินเรือ มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของเจ้าของเรือขนส่ง ผู้ขนส่งสินค้า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในตลาด การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการต่อเรือ เสริมด้วยกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ที่
น่าสนใจ 

The purpose of this course is to provide students a basic understanding of the 
organization and operation of the maritime industry. The focus is on the economic behavior of 
shipowners, shippers, and other stakeholders in the markets, container shipping, shipbuilding and 
second-hand ships. The theory is supplemented with interesting case studies and application. 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



48 
 

ECN62-333 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน 4(4-0-8) 
 Road Transport Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือการจัดการกับปัญหาเฉพาะด้านในการจัดการการขนส่งทาง

ถนน โดยเฉพาะการเน้นด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ การด าเนินงาน ต้นทุนการตลาด ภาษีศุลกากร และการจัดหา
เงินทุน 

The purpose of this course is to address specific issues in road transport 
management. Particularly emphasis is put on economic aspects, regulation, operations, 
marketing, costs, tariffs and financing. 
 
ECN62-431 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง  4(3-2-7) 
 Analysis and Evaluation of Transport Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
วัตถุประสงค์รายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

การขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนนั้นมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การวางแผนและการตัดสินใจลงทุนควรจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการขนส่งที่ควรปฏิบัติ
ตาม 

The purpose of this course is to be able to plan the provision of transport 
facilities and infrastructure correctly and efficiently to ensure that investment decisions are 
economically efficient. These planning and investment decisions should be related transport 
policy. that should be followed. 
 
ECN62-432     หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง 4(3-2-7) 
 Seleted Topics in Economics of Transportation  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-231 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 

หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-231 Economics of 

Transportation  or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ในแนวลึก 
This course examines in-depth study of selected Topics in Economics of 

Transportation 
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3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
  (Entrepreneurial Economics) 

ECN62-241 เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 Entrepreneurial Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 

ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ของผู้ประกอบการ บทบาทและความส าคัญ

ของการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและการริเริ่มการประกอบการ ขั้นตอนในการ
อธิบายรายละเอียดของความคิดทางธุรกิจ และขั้นตอนของกระบวนการประกอบการ รวมทั้งทรัพยากรที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

This course introduces basic concepts in Entrepreneurial Economics, the role 
and importance of entrepreneurship for economic development, the developing personal 
creativity and entrepreneurial initiative, the key steps in the elaboration of business idea, and 
the stages of the entrepreneurial process and the resources needed for the successful 
development of entrepreneurial ventures.  

 
ECN62-341 การตลาดเพื่อเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 Marketing for Entrepreneurial Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของตลาดและโครงสร้างตลาดโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจ

ส าหรับผู้ประกอบการ หลักการตลาดและนัยยะที่มีต่อการท าการตลาดในฐานะเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
แนวคิดทางการตลาด การวิจัยตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การก าหนดราคาและการวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในฐานะผู้ประกอบการ 

This course introduces basic concepts of markets and market structure using 
economic concept for entrepreneurs. Principles of marketing and implication on entrepreneurial 
economics, marketing concepts, marketing research, marketing environment analysis, consumer 
behavior, price setting, marketing strategy analysis and formulation for entrepreneurs, will be 
examined. 
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ECN62-342 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 4(3-2-7) 
 Project analysis and evaluation of entrepreneurial economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
การประยุกต์การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในโครงการของการผู้ประกอบการ และการลงทุนที่

เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลตอบแทน การวิเคราะห์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนและ
ผลกระทบที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดราคาการบริการที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 
This course is applied feasibility analysis to evaluate entrepreneurship projects 

and related investment, investment strategies, costs and benefits analysis, risks and returns 
analysis and their impacts on stakeholders, and pricing of related services on entrepreneurship. 
 
ECN62-441 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกจิ SME 4(3-2-7) 
 Economics of SME Business Management  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction 
to Economics 
รายวิชานี้เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการSME กับบทบาท

การเป็นผู้ประกอบการSME  การจัดการทั่วไปของผู้ประกอบการ ผ่านมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงประเด็น
วิกฤตส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ด้านการจัดการธุรกิจSME  

This course is designed to prepare the entrepreneurship student for the 
general management role of the entrepreneur through the lens of economics. Critical issues 
affecting entrepreneurship and SME business management will be examined. 
 
ECN62-442     หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 4(3-2-7) 
 Selected Topics in Entrepreneurial Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-241 เศรษฐศาสตร์

ผู้ประกอบการ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-241 

Entrepreneurial Economics or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ในแนวลึก 
This course examines in-depth study of selected Topics in Entrepreneurial 

Economics 
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3.5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน  
            (Energy Economics) 
ECN62-251 เศรษฐศาสตร์พลังงาน   4(4-0-8) 
 Energy Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I  or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้อธิบายถึงพลังงานประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา

ใช้ในการวิเคราะห์ด้านพลังงาน ได้แก่ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน โครงสร้างราคาและตลาดด้านพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์ด้านอุปสงค์อุปทานของพลังงานประเภทต่างๆ พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปัญหาด้านพลังงานและแนวทางแก้ไข และนโยบายด้านพลังงาน 

This course studies various types of energy, an application of economic 
theories to energy analysis including supply-demand analysis, prices and energy market 
structure it deals with the changes and forecasts of demand and supply of energy, energy and 
economic development, energy issues and solutions, and energy policy. 
 
ECN62-252 เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก    4(4-0-8) 
 Economics of Alternative Energy  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 

Microeconomics I  or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และโครงสร้างต้นทุนและตลาดด้านพลังงานทางเลือกประเภท
ต่างๆ พลังงานทางเลือกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และพลังงานทางเลือกในประเทศไทย 

This course is an Introduction to alternative energy, application of economic 
theories to analyze supply, demand, cost, and market structure of alternative energy, 
alternative energy and economic development, and alternative energy in Thailand. 
 
ECN62-352 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านพลังงาน   4(3-2-7) 
 Analysis and Assessment of Energy Projects  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-251 เศรษฐศาสตร์พลังงาน และ 

ECN62-204 วิเคราะห์ประเมินโครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-251 Energy 

Economics and ECN62-204 Project Analysis and Evaluation 
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รายวิชานี้ศึกษาหลักการวิเคราะห์และประเมินโครงการประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลประโยชน์ของโครงการด้านพลังงาน การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนด้านพลังงาน 
การวิเคราะห์ด้านสังคมของโครงการลงทุนด้านพลังงานกรณีศึกษาการวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านพลังงาน
ประเภทต่างๆ 

This course studies principles of project analysis and evaluation of various 
types of projects, cost-benefit Analysis of energy projects, an environmental impact assessment 
of energy projects, social analysis of energy investments, and case study of an analysis and 
evaluation of various types of energy project investment. 
 
ECN62-451 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน       4(3-2-7) 
 Selected Topics in Energy Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-251 เศรษฐศาสตร์พลังงาน  หรือ 

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-251 Energy 

Economics  or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานในแนวลึก 
This course examines in-depth study of selected Topics in Energy Economics 

  
3.6) กลุ่มเศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      (Agribusiness Natural resources and Environmental) 

ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร   4(4-0-8) 
 Agricultural Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้เป็นการกล่าวถึงหลักและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งทฤษฎีด้านการผลิต 

ต้นทุนการผลิต อุปทานและรายได้ การท าก าไรสูงสุด ความต้องการและการบริโภค ความยืดหยุ่นด้านราคา การ
ก าหนดราคาตลาด ตลาดที่มีการแข่งขันและไม่แข่งขัน  โดยน าหลักและทฤษฎีที่กล่าวถึงมาประยุกต์ใช้กับสินค้า
เกษตร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาคการเกษตรในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ระบบเศรษฐกิจของโลก รายวิชานี้ยังรวมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาและนโยบายด้านการเกษตร 

This course introduces to the principles of economics including production principles; 
production costs, supply and revenue; profit maximisation; consumption and demand; price elasticity; 
market price determination; and competitive versus noncompetitive market models. These principles 
are applied to agriculture and discussing in the role of agriculture in Thailand, Southeast Asia countries, 
and world economies. The Topics include a survey of agricultural problems and policies. 
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ECN62-262 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 Environmental Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้อธิบายปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ รวมทั้งเศรษฐกิจที่ชี้น าถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาวะโลกร้อน การเสื่อมของโอโซน มลพิษทางน้ า
และอากาศ ในระดับต่างๆ เช่นระดับภูมิภาคและของโลก ทั้งนี้จะเน้นถึงพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการท างานของตลาด และเงื่อนไขเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด  การจัดการสรร
ทรัพยากรที่บิดเบือนไป และท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา จากความเข้าใจประเด็นข้างต้นจะน ามาวิเคราะห์
การแทรกแซงทางด้านนโยบายจะสามารถแก้ไขความล้มเหลวของตลาดได้ เพ่ือที่จะสร้างความเข้มแข็งด้าน
สวัสดิการทางสังคม 

This course explains about environmental problems can be approached and 
analysed using economic theory. Furthermore, the course demonstrates how economics guides 
address pressing environmental problems such as global warming, ozone depletion, air and 
water pollution at different scales (global, regional). In particular, the course will establish the 
foundations of environmental economics. The students will learn how markets function and 
under which conditions markets fail, giving rise to a misallocation of resources causing 
environmental problems. These insights will then be used to analyse how policy interventions 
can correct market failure and enhance social welfare. 

 
ECN62-361 ระบบตลาดสินค้าเกษตรและนวัตกรรม 4(4-0-8) 
 Agricultural Marketing System and Innovation  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้อธิบายถึงกิจกรรมด้านการตลาดและบริการต่างๆ ที่ด าเนินการของสินค้าเกษตร

จากฟาร์มถึงตลาด อธิบายถึงการก าหนดราคา การท าฟาร์ม การขายส่งและราคาขายปลีกท่ีเชื่อมโยงกัน วิเคราะห์
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค นักการตลาดและบริการด้านอาหารในตลาด วิเคราะห์การค้าสินค้าเกษตร นโยบาย 
การกีดกันทางการค้า องค์กรระหว่างประเทศและข้อตกลงทางการค้า อธิบายถึงความส าคัญของความหลากหลาย
ของสินค้าและคุณภาพ รวมทั้งตลาดและเวลา วิเคราะห์ถึงความแตกต่างคนกลางในตลาดในระดับต่างๆ การค้า
สินค้าเกษตรออนไลน์ การสร้างสรรค์ทักษะและการประยุกต์ใช้การสร้างสรรค์นั้น ในขอบเขตของกลยุทธ์ด้าน
การตลาดสินค้าเกษตร 

This course describes different marketing activities and services that take place 
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as agricultural commodities go from the farm gate to the place. Explain how the price is 
determined, and how farm, wholesale, and retail prices are related. Discuss trends and the 
behaviour of consumers, marketers, and the food service market. Comment on agricultural 
trade, policies, trade barriers, and international organizations and agreements. Explain the 
importance of commodity varieties and qualities, and marketing place and time. Differentiate 
among the different market intermediaries. The agricultural marketing online. The skills of 
innovation and how to apply those skills within the context of a marketing strategy framework. 
  
ECN62-362  เศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4(4-0-8) 
 Economics and Management of Natural Resources  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

และ ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-101 Microeconomics I 

and ECN62-102 Macroeconomics I or ECN62-200 Introduction to Economics 
รายวิชานี้กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างไรที่เป็นประเด็นค าถามที่ได้รับการกล่าวถึง โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีผลกระทบกับภายนอกและ
การมีเหลือใช้กับคนรุ่นต่อไป วิชานี้กล่าวถึงทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดใหม่หรือใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ น้ ามัน 
รวมทั้งทรัพยากรที่เกิดใหม่ได้ เช่น ป่าไม้ ประมง น้ า และ ระบบนิเวศน์ วิชานี้จะเน้นที่การน าทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาเป็นเครื่องมือ ต่างๆ ในการก าหนดนโยบาย เช่น การจัดเก็บภาษีในการน าทรัพยากรมาใช้ การ
ก าหนดโควต้า และจ านวนวันในการใช้ 

This course deals with the efficient and sustainable use of natural resources. 
The critical question is how intensely a resource should be exploited, considering the typical 
properties of the resource, possible externalities, and future generations. The course deals with 
nonrenewable resources (e.g. minerals and fossil fuels), as well as renewable resources such as 
forests, fisheries, water, and ecosystems. The course also pays attention to the economic 
theory of different policy instruments, such as resource extraction taxes, individual transferable 
quota and days. 
   
ECN62-461 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม      4(3-2-7) 
 Project Appraisal in Agriculture and Environment  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
รายวิชานี้ศึกษาหลักการวิเคราะห์และประเมินโครงการประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ต้นทุน- 

ผลประโยชน์ของโครงการด้านการเกษตร การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุน การ
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วิเคราะห์ด้านสังคมของโครงการลงทุนด้านการเกษตร และโครงการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
This course studies principles of project analysis and evaluation of various 

types of projects, cost-benefit analysis of agriculture projects, an Environmental Impact 
Assessment (EIA) of investment projects, social analysis of agricultural investments, and case 
study of an analysis and evaluation of various types of involved environmental project in 
Thailand. 
 
ECN62-462 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4(3-2-7) 
 Selected Topics in agricultural econmics, natural resources, and 

environmental economics 
 

เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-261 Agricultural 
Economics or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
This course examines in-depth study of selected Topics in agricultural 

economics, natural resources and environmental economics 
  

3.7) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังสาธารณะ  
    (Monetary and Pulic Economics) 
ECN62-271 เศรษฐศาสตร์การเงิน 4(4-0-8) 
 Monetary Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-201Macroeconomics II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน บทบาทของธนาคารกลางกับธนาคาร
พาณิชย์ในการก าหนดปริมาณเงิน เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการทางการเงินของธนาคารกลาง รวมทั้งกลไกการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจต่อนโยบายและมาตรการเหล่านี้ การควบคุมปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงินตรา การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนและเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจ การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 

This course focuses on theories relating to the demand for and supply of money, 
the role of the central bank and commercial banks in influencing money supply. It concentrates on 
targets, policies and monetary measures of measures. Students are expected to understand the 
regulating money supply, interest rates and foreign currencies, international capital movements, 
and foreign exchange reserves. The effectiveness of monetary policy in stabilizing the economy, 
coordinating monetary, fiscal and exchange rate policies are also included. 
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ECN62-272 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ   4(4-0-8) 
 Public Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  และ 

ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F)  from ECN62-103 Microeconomics 

and ECN62-201Macroeconomics II 
รายวิชานี้มุ่งเน้นศึกษาถึงทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและโครงสร้างภาครัฐ ทฤษฎีทางเลือกของ

สาธารณะ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก โครงสร้างการใช้จ่ายและการวิเคราะห์การใช้จ่ายภาครัฐ 
บทบาท และผลกระทบของรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของรัฐและการคลังต่างระดับ หนี้ภาครัฐ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลได้ของการลงทุนภาครัฐ รวมถึงหลักการภาษีอากร เกณฑ์การวิเคราะห์ภาษี ผลกระทบด้านพฤติกรรมของภาษีหลัก
ต่าง ๆ และผลกระทบด้านพฤติกรรมของภาษีหลักต่าง ๆ 

This course focusses on the economics theories regarding role and structure of 
public sector. Topics covers public choice theory, public goods and externalities, economics 
analysis of government expenditures, roles and impacts of multi-level government expenditures, 
public debt, cost and benefit analysis of public investment. It also includes the principles of 
taxation, criteria for tax analysis, and behavioral effects of major taxes 
   
ECN62-371 การพัฒนาเศรษฐกิจ 4(4-0-8) 
 Economic Development  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-201Macroeconomics II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นศึกษาถึงพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของความล้าหลังทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีพัฒนาการของส านักส าคัญ แบบจ าลองว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ ประเด็นการจ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาภาคเกษตร การจ้างงานและค่าจ้าง 
การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี บทบาทของรัฐบาล ทางเลือกการพัฒนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพัฒนาการทางเศรษฐกิจกับสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

This course aims at the development of concepts and theories which explain 
economic backwardness: development theories of major schools, and recent models of economic 
development. It studies the issue of economics growth and income distribution, industrialization, 
agricultural development, employment and wages, foreign direct investment, technological 
development, and roles of government. And it also focuses on the alternative approaches to 
development, analysis of relationship between economic development and social, political and 
cultural changes. 
  . 
ECN62-372 การประเมินผลกระทบเชิงนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค 4(3-2-7) 
 Impact Assessment of Macroeconomics Policy  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-102 Macroeconomics I 
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วิชานี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณนโยบายทางเศรษฐกิจสาธารณะ ทั้งใน
ระดับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยศึกษานโยบายเฉพาะด้านเช่น นโยบายการเติบโตและ
นวัตกรรม การจ้างงานและการศึกษา นโยบายทางสังคม ความเหลื่อมล้ า การพัฒนาที่ยั่งยืน. นักศึกษาได้รับความ
เชี่ยวชาญผ่านการฝึกปฎิบัติในกรณีศึกษา 

This course focuses on analytical and quantitative methods, economic policy, 
microeconomics and macroeconomics for public policy. It then provides various areas of 
specialization policy such as growth and innovation policy; employment and education; social 
policy, inequality; sustainable development. Students receive professional expertise through case 
workshops, 
 
ECN62-471 การประเมินและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ 4(3-2-7) 
 Evaluation and Feasibility Analysis of Public Projects  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis and 

Evaluation 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาและก าหนดปัจจัยและ / หรือคุณลักษณะที่จะต้องน ามา

วิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมทั้งขั้นตอนใดที่สามารถจัดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อท าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในระหว่างขั้นตอนการคิดโครงการสาธารณะ เสริมด้วยกรณีศึกษาที่น่าสนใจและการ
ประยุกต์ใช้ 

This course aims to determine and define factors and/or attributes that will be 
analyzed in the feasibility analysis process as well as what procedures can be classified as best 
practices when performing feasibility analysis during the conception phase of public projects. It is 
supplemented with interesting case studies and applications. 
  
ECN62-472 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังสาธารณะ 4(3-2-7) 
 Selected Topics in Monetary and Public Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-271 เศรษฐศาสตร์การเงิน 

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
Condition: For students who have received a grade ( A to F)  from ECN62-271 Monetary 

Economics or Instructor’s Approval 
รายวิชานี้ศึกษาถึงหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจด้าน เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังสาธารณะ 
This course examines in-depth study of selected Topics in Monetary and Public 

Economics. 
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4) กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัติงานเฉพาะ 8 หน่วยกิต 
ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ* 8(0-40-0) 
 Spacial Project Practice  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN62-204 Project Analysis 

and Evaluation 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และท างานในระดับปฏิบัติการเบื้องต้น หรือลักษณะงานอ่ืน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
Working and training at the basic operational level in Economics or related 

fields with an approval from the board of Economics Program. 
หมายเหตุ: *หากไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ ให้นักศึกษา

เลือกลงทะเบียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก ทดแทน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต 
ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education  

รายวิชานี้เป็นการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดท าประวัติย่อและใบสมัครงานเป็น
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ การท างานในองค์กรแบบต่าง ๆ จริยธรรมในการ
ท างาน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดท าโครงงานและรายงาน            
สหกิจศึกษา เทคนิคการน าเสนอ การเป็นผู้ประกอบการ และความปลอดภัยในการท างาน   

This course is a preparatory course before cooperative education work both 
in country and oversea. The contents consist of preparation of resume and job application form 
in English, techniques for job application and job interviews, working in various kinds of 
organization, work ethics, social skills adjustment, personality development, life and career 
planning, project and cooperative education report, presentation technique, entrepreneurship 
and occupational safety.  
 
ECN62-491 สหกิจศึกษา 1 8 (0-40-0) 
 Cooperative Education I  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา XXX62-390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผ่าน

รายวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร 

Condition: For students who have received S grade from XXX62-390 Pre-cooperative 
Education and have passed the minimum requirement of the curriculum and 
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are in the third year or above and have to be approved by the cooperative 
education advisor.   

 รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการท างานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในประเทศหรือต่างประเทศทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแลและ
แนะน าของผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องจัดท าบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน รายงานความก้าวหน้าโครงงาน รายงานสหกิจศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมหรือน าเสนอผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

           This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
economics for at least 16 weeks continuously. The students are required to work under the 
supervision of job supervisor and cooperative advisor. The students have to do their daily 
report work, project’s progress report, cooperative education report and participate the 
cooperative education activities organized by the university.     

 
ECN62-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) 
 Cooperative Education II  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับคะแนน S จากรายวิชา ECN62-491 สหกิจศึกษา 1  
Condition: For students who have received S grade from ECN62-491 Cooperative Education I. 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการท างานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในสถานประกอบการเดิมจากรายวิชา ECN62-491 
สหกิจศึกษา 1 โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแลและแนะน าของผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องจัดท าบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้า รายงานสหกิจศึกษา 
และเข้าร่วมกิจกรรมหรือการน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

             This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
economics for at least 16 weeks continuously in the same workplace as done in ECN62-491 
Cooperative Education I. The students are required to work under the supervision of job 
supervisor and cooperative advisor. The students have to do their daily report work, project’s 
progress report, cooperative education report and participate the cooperative education 
activities organized by the university.    
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6) รายวิชาเลือกเสรี 
ECN62-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(4-0-8) 
 Economics for daily life  

บู รณาการมิ ติ ทางเศรษฐศาสตร์กั บกระบวนการคิ ดและตัดสินใจในชี วิตประจ าวัน 
ที่ต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบและรอบด้าน ศึกษาและท าความเข้าใจ 
ถึงการปรับตัว การรับมือกับปัญหาในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจโดยใช้เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์เมื่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป 
Integration of economics into thinking process and daily decision making through analytical thinking 
to best make a well thought-out choice; adaptation to and encounter with daily changing 
economic problems with the application of economical reasoning. 

หมายเหตุ: *นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),

สถาบัน,ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางชูลีรัตน์ คงเรือง Ph.D. (Economics),  
Nagoya University, 2547 

       (ประเทศญี่ปุ่น) 
M.Econ. (Economics),  

Wakayama University, 2544 
       (ประเทศญี่ปุ่น) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

นางสมใจ หนูผึ้ง วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

3. อาจารย์ นายไพโรจน์ นวลนุ่ม Ph.D. (Environmental Strategy), 
University of Surrey, 2557 

       (ประเทศอังกฤษ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

4. อาจารย์ นายพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์การศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

5. อาจารย์ 
 

นายชวพงษ์ นุ้ยสุข ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมาก

ยิ่งขึ้น 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ช่วงเวลาสหกิจศึกษา คือ 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3* 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 4 
   

หมายเหตุ: *กรณีท่ีนักศึกษาทีไ่มป่ระสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ 
ให้ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกทดแทนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การสหกิจศึกษาในแต่ละครั้งจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
เป็นชุดรายวิชาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาทั้ง

ทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านอ่ืนๆ เพ่ือฝึกฝนกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการวิ จัยใน
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้การควบคุม แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
โดยประกอบด้วย 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 1) ECN62-301  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์     4(3-2-7) 
  Research Methodology in Economics 
 เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาที่ ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-111 สถิติ

ประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-111 

Applied Statistics 
เนื้อหาในรายวิชานี้แนะน าพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหา

และการเลือกหัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และจริยธรรมในการด าเนินการวิจัย  

 This course introduces the basic knowledge of economic research: 
research problems, Topics selection, literature review, research hypothesis, 
research design, proposal writing, and research ethics. 
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2) ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(2-4-86) 
  Economics Research Projects  
 วิชาบังคับก่อน: ECN62-301 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์     

Prerequisite: ECN62-301 Research Methodology in Economics 
  ในรายวิชานี้นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาจะ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนและการวิจัย นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอแนะและค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านขั้นตอนการเขียนและการวิจัย 

  In this course, students will produce a research paper in economic 
field. Students will learn about research methods and writing. Instructive feedback 
and guidance will be provided by the adviser throughout the research and writing 
process. 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถแสวงหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่สนใจ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัย

กระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

1. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 
2. รายวิชาโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน  4  หน่วยกิต  
2. รายวิชาโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน  4  หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องสอบผ่าน ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จึงสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN62-302 รายวิชาโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้ โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา มีการก าหนดตารางการด าเนินการประจ าวิชาร่วมกัน โดยวิชานี้
จะเริ่มก่อนปฏิทินการศึกษาปกติ มีการเตรียมความพร้อมโดยการปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยก่อน
การจัดท าข้อเสนองานวิจัย และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษา โดยจัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา และมีรูปแบบการท ารายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการน าเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของกรรมการงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และ

คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลจากการน าเสนอความก้าวหน้าแต่ละครั้งตามก าหนดการของ
รายวิชา ตั้งแต่การเสนอหัวข้องานวิจัย การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การออกแบบเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการจัดท ารายงานและเสนอผลการวิจัย โดยมีบันทึกการให้ค าปรึกษา
ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลโดยรวม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียน การ
สอนในรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จัดรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ ECN60-202 
คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และ ECN60-206 เศรษฐมิติ เป็นภาษาอังกฤษ 

2. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบ m-learning การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal link & VLS) 
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยสืบค้นจากอินเทอเนต  

3. ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ และการมีวินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวินัย
ในตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าเรียน และส่งงานตรงตามเวลา  

4. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การ
เจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการ
เรียนรู้  

5. ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา  

6. ด้านศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานจริง 

สามารถน าองค์ความรู้ในสาขาวิชาไปพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจริงของ
นักศึกษาโดยก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจ อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาตลอด
หลักสูตร 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น 
 2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
 3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
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2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
7) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อเวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึกการ

เรียนรู้ (Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

2. ด้านความรู้  
 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  

  2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
  3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 
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2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) การน าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
  2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ 
  3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กจิกรรมกลุ่ม (Group Process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ร่วมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
6) การน าเสนองาน(Presentation) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
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 3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 

 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุ่ม 
 2) ท ารายงานกลุ่ม 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

 1) การโต้ตอบ ถกเถียง และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถสื่อสาร ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่

เหมาะสม 
 2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
 3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ 

การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะร่วมกัน 
 4) การมอบหมายการท ารายงานกลุ่ม และรายงานเดี่ยว 

5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
6) การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 
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ข. มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง

และสังคม อีกท้ังเห็นคุณค่าของศิลปและวัฒนธรรม โดยมีคุณสมบัติสรุปพอสังเขปดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 

3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาที่สอน ปลูกฝังให้นักศึกษา 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ทุจริตการสอบ  
2) เคารพกฎกติกาที่ก าหนด แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าเรียนและส่งงาน   

ตรงเวลา  
3) เห็นคุณค่าของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบบันทึก แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดย
ประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน และการร่วมกิจกรรม 
2) การสะท้อนคิดผ่านการบันทึกการเรียนรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรม ในสมุดพกของหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์ 
3) ปริมาณการท าทุจริต การท าผิดกฎระเบียบขององค์กร 
4) ปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาตรฐานความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยต้องมีมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของรายวิชา 

2) สามารถน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ ประยุกต์ใ 
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโลก 
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2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

- การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) 
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based) 
- การสอนแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Based) 
- การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและความคิดสร้างสรรค์  

(Creativity-Based Instruction) 
- การสอนแบบเน้นการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 
- การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-Based Instruction) 
- การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
- การสอนแบบเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(Responsibility-Based Instruction) 
2) เน้นทักษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) โดยก าหนดให้มีสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 

ภาคการศึกษา  
4) เน้นใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

โดยการสอบ 
2) ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า และการท ารายงานในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการและ

การน าเสนอปากเปล่า 
4) การประเมินรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาต้องมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์
ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (สหกิจศึกษา) และประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการแก้ไขปัญหา การ
เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและสังคม โดยต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้จากหลายแหล่ง
และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 
 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



70 
 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
มุ่งเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางด้านต่างๆ กับการแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
คิดเห็นและวิจารณ์  รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว และสามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์การสอนดังนี้ 

- การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) 
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based) 
- การสอนแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Based) 
- การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและความคิดสร้างสรรค์  
 (Creativity-Based Instruction) 
- การสอนแบบเน้นการศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
- การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-Based Instruction) 
- การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
- การสอนแบบเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 (Responsibility-Based Instruction) 

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินทักษะทางปัญญาได้จากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  

ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การน าเสนอ การอธิบาย การตอบค าถาม การโต้ตอบสื่อสาร
กับผู้อ่ืน  

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ 

ทั้งในองค์กรและในสังคมได้โดยต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 
1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

รวมทัง้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  
2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ รวมทั้ง

สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 

3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

1) เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
2) เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
3) เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
4) เน้นการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
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4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

1) สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   
2) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3) ประเมินจากผลงานและคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย การท ารายงาน การน าเสนอ    

ผลงาน และการร่วมท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ ที่

เกี่ยวข้องได้ มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี รู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยต้องมีมาตรฐานความรู้อย่างน้อยดังนี้ 

1)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่ 
เหมาะสม 

2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

 
5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะต่างๆ ทั้งด้าน การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือ
เป็นฐานส าหรับการศึกษาที่สูงกว่าในระดับปริญญาตรี  ด้วยการสอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการค้นคว้า การอภิปราย และการน าเสนองาน 
ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะใน
ด้านต่างๆ เหล่านี้ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา. 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
1.2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
1.3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

2) ด้านความรู้  
2.1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
2.2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
2.3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
3.2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3.3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 4.2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
 4.3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่

เหมาะสม 
5.2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
5.3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ

สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
1.3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

 
2) ด้านความรู้ 

2.1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของรายวิชา 
2.2) สามารถน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ ประยุกต์ 
 และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
2.3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  

ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโลก 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้จากหลายแหล่ง

และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
3.2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3.3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่ มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  
4.2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ

แสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
4.3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่ 
เหมาะสม 

5.2)  สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5.3)  มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้
สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. วิชาภาษา                
1.1) วิชาภาษาไทย                
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย                
1.2) วิชาภาษาอังกฤษ                
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ                
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ                
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์                

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร                
2. วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก                
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้
สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย                 
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน                

4. วิชาบูรณาการ                
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ                
5. วิชาสารสนเทศ                
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                
6. วิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน                
ECN62-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                
ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ                
FIN62-101 การเงินธุรกิจ                
MAT60-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                
MAT61-104 คณิตศาสตร์1                
MAT61-105 คณิตศาสตร์5                
MAT61-111 สถิติประยุกต์                
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                
ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                
ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                
ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                
ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                
ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร์**                
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ                
ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ECN62-205 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น                

ECN62-206 เศรษฐมิติ**                

ECN62-207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์                

ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                

ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                
    3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว             `   
ECN62-211 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว                
ECN62-212 เศรษฐกิจสร้างสรรค์                

ECN62-311 มหเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเที่ยว                
ECN62-312 จุลเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเที่ยว                
ECN62-313 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการคาดการณ์ในการ   

ท่องเที่ยว 
               

ECN62-411 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน
เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว  

       
  

      

ECN62-412 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ท่องเที่ยว                
     3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ECN62-221 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                 
ECN62-321 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                
ECN62-322 เศรษฐศาสตร์ประชากรและสังคมผู้สูงอายุ                
ECN62-421 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและสังคม

ผู้สูงอายุ  
       

  
      

ECN62-422 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสังคม
ผู้สูงอายุ 

               

3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง                
ECN62-231 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง                 
ECN62-331 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งระบบรางและท่อ                
ECN62-332 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางทะเล                 
ECN62-333 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน                
ECN62-431 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
      

   
      

ECN62-432 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่ง                
3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ                

ECN62-241 เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบ                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ECN62-341 การตลาดเพื่อเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ                 
ECN62-342 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน

เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 
      

  
       

ECN62-441 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ SME                 
ECN62-442 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ                

3.5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน                
ECN62-251 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                  
ECN62-252 เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก                 
ECN62-351 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านพลังงาน                
ECN62-451 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน                

3.6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

               

ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร                
ECN62-262 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                
ECN62-361 ระบบตลาดสินค้าเกษตรและนวัตกรรม                
ECN62-362 เศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
ECN62-461 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

เศรษฐศาสตร์เกษตร และสิ่งแวดล้อม 
ECN62-462 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    

               

3.7) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังสาธารณะ                
ECN62-271 เศรษฐศาสตร์การเงิน                
ECN62-272 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ                 
ECN62-371 การพัฒนาเศรษฐกิจ                
ECN62-372 การประเมินผลกระทบเชิงนโยบายเศรษฐศาสตร์
มหาภาค          

      

ECN62-471 การประเมินและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการสาธารณะ          

      

ECN62-472 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
สาธารณะ                

4) กลุ่มรายวิชาฝึกปฎิบัติงานเฉพาะ                
ECN62-381 ฝึกปฎิบัติงานเฉพาะ*                
                
5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา                 
ECN62-491 สหกิจศึกษา 1                
ECN62-492 สหกิจศึกษา 2                
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 จัดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและ
บัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนด โดยด าเนินการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ประเมินภายนอกสามารถ
ตรวจสอบ เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้วจะจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

 จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับรายวิชาก าหนดให้มีระบบและกลไกใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบรายวิชา เช่น จัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดวิชา 
(มคอ.) ก่อนเปิดภาคเรียน พิจารณาข้อสอบและเกณฑ์การตรวจค าตอบก่อนการสอบ รวมทั้งความเหมาะสม
ของการให้คะแนนและการตัดเกรด และการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา ให้
นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชารวมทั้งการประเมินด้วย
วิธีอ่ืนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา จัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและการ
ตัดเกรดโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และน าข้อสรุปต่างๆ มาพัฒนาการเรียน การสอนและการสอบใน
ภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) และรายงานผลการทวน
สอบทุกภาคการศึกษา  
 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  

 นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
จัดสอบขึ้นส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องในปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบส าหรับการสอบ
ประมวลความรู้หรือ Comprehensive Exam โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ส าหรับการสอบในขั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การผ่านการทดสอบประมวลความรู้เป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ก าหนด    

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ส านักวิชา หลักสูตรและรายวิชาที่สอน

ประกอบด้วย 
(1) กรอบแนวคิดในการท างาน 
(2) แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายและวิถีวลัยลักษณ์ 
(3) การตระหนักและให้ความส าคัญกับค่านิยม วิถีปฏิบัติของวลักลักษณ์ “วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน” 

Walailak for All ตลอดจนร่วมสร้างคุณค่าของชาววลักลักษณ์ต่อสังคม 
(4) เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหม่ เพ่ือร่วมต้อนรับและท าความเข้าใจเกี่ยวการใช้บริการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) เสวนาความภูมิใจในวลัยลักษณ์ โดยบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น 

รางวัลผู้ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม รางวัลขวัญใจมหาชน ศิษย์เก่าผู้สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการท างานให้แก่บุคลากร การสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย 

1.2  มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เสริมสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพโดยใช้ระบบ
อาจารยพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ทั้งเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการ
สอน 

1.3 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ดังนี้ 
 (1) ประเมินผลการสอนจากนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีจากหลักสูตรและส านักวิชา 
 (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปีตามระเบียบมหาวิทยาลัยเพื่อ 
 (4) บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจ า 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้การสอน การวัดและการประเมินผล โดยการฝึกอบรม

เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอน และกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษา ทั้งนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และหลักสูตร
การวัดผลและประเมินผลเบื้องต้น 

 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
การเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอนหรือผู้ช านาญการ 

 (3) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและพัฒนาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาตามแนวโน้มของศาสตร์ในการศึกษาของ
อนาคต 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1) สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือสามารถน า

ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
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 (2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ โดยพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือ ต าราและ
บทความวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นของอาจารย์ 

 (3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 (4) จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
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หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร      
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  มีดังนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามและประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4  มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และ
การมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจ านวนและคุณภาพ การ
ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับ

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จาก
ระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรมีกระบวนรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การใช้ค าปรึกษาวิชาการ
และการแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการตามข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาดังต่อไป 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

3.1.2 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามคัดเลือกจากระบบและเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งระบบโควตา รับตรง และการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1  มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรได้จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและปฐมนิเทศอาจารย์ 

เพ่ือให้ทราบแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ปรึกษา 
3.2.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.2.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  สาขาวิชามีระบบ
และกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ 
และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง โดยมีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ส าหรับนักศึกษา ตามแนวทางจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การนัดพบ
นักศึกษา การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

3.2.4 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษา รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
จากการด าเนินการของหลักสูตรที่มีระบบกลไก การประเมินผล และการพัฒนา ทั้งในด้านการรับ

นักศึกษา และการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา ท าให้หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในระดับสูง และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ให้ความส าคัญกับการประเมินความ
พึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยด าเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปในเชิงรุก ท าให้ที่ผ่านมายัง
ไม่มีการร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างเป็นทางการ 
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4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนวทางการบริหารงานหลักสูตร ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและส านักวิชาโดยมีการก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการของหลักสูตร อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน
ได้รับมอบภาระงาน และด าเนินการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีการติดตามงานในแต่ละ
โครงการที่มอบหมายไว้ในการประชุมของหลักสูตร นอกจากยังใช้การสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook และ Line ของกลุ่มหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วหากมีปัญหาใน
การท างานก็จะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบจัดการรายงานสรุปเพ่ือประเมินผลการท างานและหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งการก าหนด
และจัดสรรมอบหมายภาระงานให้กับคณาจารย์เศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามการวางแผนภาระ
งานของอาจารย์แต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้สอดคล้องและสมกับแผนพัฒนาอาจารย์ที่ได้จัดท า 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เกิดการพัฒนาตนเอง โดยทางหลักสูตรได้มี
การส ารวจความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์แต่ละท่าน จากนั้นหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันทั้งอาจารย์
และนักวิชาการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การขอต า แหน่ง
ทางวิชาการ และความต้องการในการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมถึงการพัฒนาตามแนวโน้มของศาสตร์ในการศึกษาของอนาคต 

คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์พัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการและตามแผนพัฒนา
อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยขออนุมัติ
งบประมาณผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์และคณบดีเพ่ือด าเนินงานวิจัย หรือเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนาในโครงการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งมีการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองโดยอาจารย์แต่ละท่านจัดท ารายงานผลที่ได้จากการพัฒนาตนเองทุก
ครั้งและมีการจัดประชุมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประจ าปีเพ่ือแลกเปลี่ยนและร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาคณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในปีถัดไป 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ล้วนเป็น

อาจารย์ใหม่และยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการแต่อยู่ในกระบวนการผลิตผลงานวิชาการ ด้วยการท างานวิจัย 
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนหรือต ารา และการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษาถัดไป  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้จัดท าการเรียนการสอน ด าเนินกิจกรรมและโครงการเป็นไป

ตามข้อตกลง ภาระงานของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ในแต่ละภาคการศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนการ
สอนจากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และเมื่อสิ้นสุดทุกกิจกรรมหรือ
โครงการได้จัดท ารางานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยู่ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนี้ มี
การพัฒนาผลงานทางวิชาการทั้งในส่วนของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โครงการวิจัยและบทความวิจัย เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ก้าวหน้าทันกับศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ เสียซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรประกอบด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้
ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูต ร

เศรษฐศาสตร์มีการพิจารณาก าหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ส าหรับผู้สอนในแต่
ละรายวิชาจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสนใจของ
อาจารย์ ก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะน าแผน
ที่ความรับผิดชอบทั้ง 5 ด้านที่ระบุใน มคอ.2 มาก าหนดรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายใน 
30 วัน เพ่ือก าหนดวิธีการสอน วิธีการประเมินผล และวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ก าหนด หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ผู้สอนจะด าเนินการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบแนวมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จัดท ารายงานผลการการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มคอ.7 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีรูปแบบการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในลักษณะรวมบริการ

ไว้ในระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภายใต้การดูแลของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้สร้างระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยร่วมมือระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และบุคลากรในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

ด้านห้องสมุด มุ่งเน้นการจัดการหาต าราและสื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการจัดหา
และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งต ารา วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
ทันสมัย ทั้งที่เป็นวิชาการและนันทนาการทุกประเภท ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการจ านวนทั้งสิน 
139,016 รายชื่อ 272,887 เล่ม วารสาร 1,610 รายชื่อ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



 

89 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) จ านวน 17 ฐาน (บอกรับเอง 3 ฐาน และสกอ.บอกรับให้ 14 ฐาน) 
รวมทั้งการให้บริการสื่อการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทักษะการค้นคว้าส าหรับผู้เรียน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 

ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและผลิตสื่อการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งผลิตสื่อการศึกษาทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบ 
mLearning-Moodle ระบบให้บริการสื่อการศึกษาออนไลน์ (E-Tuter) เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกใช้และเรียนรู้ได้ตามความต้องการหรือตามอัธยาศัย (Learning on Demand) และค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติมได้ทุกทีทุกเวลา (Anywhere Anytime)  

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยร่วมมือวางแผน จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์การ
เรียนการสอนในห้องเรียนที่ทันสมัย ในปี 2558 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดหาระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาสามารถทบทวนการเรียนการสอนได้ตาม
ความประสงค ์

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งเน้นจัดการบรรยากาศทางวิชาการและสร้างความ
สวยงามเพ่ือความรื่นรมย์แก่ผู้มาใช้บริการ ท าให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการหรือ
ตามอัธยาศัย (Learning on Demand) ภายใต้พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (CML’s Learning Center) ซึ่งมีห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย มุมวารสาร และห้องมินิเธียเตอร์ เพ่ือรองรับการค้นคว้าตาม
อัธยาศัยของผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังร่วมร่วมมือกับอาจารย์ นักศึกษา และสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือจัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ทรัพยากรการสสารสนเทศทุกประเภททั้งต ารา วารสาร เอกสาร สิ่ งพิมพ์ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ เศรษฐศาสตร์ จ านวนทั้งหมด  
1. ต าราภาษาไทย 3,734 117,882 เล่ม 
2. ต าราภาษาอังกฤษ 1,020 41,411 เล่ม 
3. วารสารภาษาไทย 4 269 รายชื่อ 
4. วารสารภาษาอังกฤษ 2 39 รายชื่อ 
5. จุลสาร - 4,919 ชื่อเรื่อง 
6. วารสาร/ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
บอกรับโดย สกอ.(ThaiLis)   

11 14 ฐานข้อมูล 

7. วารสาร/ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
บอกรับโดยศูนย์บรรณสารฯ 

1 5 ฐานข้อมูล 

8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1,181 10,162 เล่ม 
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นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าใจบริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) ระบบบริการฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูล 
CLM/ Online Databases และฐานข้อมูลทดลองใช้ เป็นต้น 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่
จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือส าหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสืออีกด้วย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท าการประเมินการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน และ

หลักสูตรน าผลการประเมินไปประกอบพิจารณาการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร นอกจากนี้ 
นักศึกษาและอาจารย์สามารถแจ้งความต้องการทรัพยากรเพ่ิมเติมได้ 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

มีการก าหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ สกอ. ก าหนด โดยมีตัวชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรืออ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. อาจารย์ผู้สอนได้รับการประเมินการสอนจากนักศึกษาภายหลัง
การเรียนร้อยละ 100 

X X X X X 

14. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน X X X X X 
15. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ก.พ. ก าหนด     X 
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 13 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 
1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันออกแบบกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินของแต่ละรายวิชา โดยมุ่งเน้นสัมฤทธิผลการเรียน เพ่ือให้สามารถสร้างบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 1.1.2 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนประเมินผลการจัดการสอน โดยครอบคลุม
ประเด็นคุณภาพอาจารย์ ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้และคุณภาพปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 1.1.3 ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมข้อมูลการประเมินผลการจัดการสอนโดยผู้เรียน เสนออาจารย์
ผู้สอนเพื่อร่วมวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขในรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 

 1.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ระดับรายวิชา โดยเฉพาะในหมวดวิชาชีพ 

 1.1.5 ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนน ากลยุทธ์การสอนที่ได้รับการปรับปรุงมาด าเนินการ
ในรอบปีถัดไป และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านผลการจัดการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 1.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการประเมินและผลการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัคถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา ผ่านระบบการประเมินการสอนตามก าหนดของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดกระบวนการพัฒนาทักษะผู้สอน เพ่ือฝึกฝนทักษะของอาจารย์ใน
การใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

2.1.1 นักศึกษา ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยมีแบบประเมินผู้สอนให้นักศึกษาประเมิน
ทั้งระหว่างภาคการศึกษาและการประเมินประจ าภาคการศึกษา  รวมทั้งหลักสูตรได้มีประเมินจากการติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา และมีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

2.1.2 ศิษย์เก่า ด าเนินการการประเมินจากศิษย์เก่าโดยการใช้แบบสอบถามสอบถามบัณฑิตหรือ
ศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสอบถามจากการนิเทศสหกิจในทุก

ภาคการศึกษา และโดยการใช้แบบสอบถามสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของศิษย์เก่า 
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2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถามประเมินหลักสูตรให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรและการรายการของการประเมินผล
การประกันคุณภาพภายใน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 จัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนดอย่างน้อย 3 คน เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี โดยดัชนี
บ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 (รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา) หรือ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา 

 4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 4.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 6 และ 7 น า
ผลการประเมินหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรในภาพรวมมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหา และ
แนวทางในการบริหาร วางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

 4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 4.5 ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา สาระส าคัญและ
ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเป็นหลัก สถาบันอาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่าง
จากสถาบันอ่ืน โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านใด 

 4.6 จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.4 (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ส านักวิชาหรือสาขาวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน 
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 4.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดท า
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน 

 4.8 เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เปิดสอนแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 

 4.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามแล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชา 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

1. ช่ือหลักสูตร 
    (ภาษาไทย)     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics Programe 
2. ช่ือปริญญา 
    (ภาษาไทย).     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics 

1. ช่ือหลักสูตร 
    (ภาษาไทย)     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics Programe 
2. ช่ือปริญญา 
    (ภาษาไทย).     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics 

 
 
2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
 

รวมตลอดหลักสูตร       
ไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)       40 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2562)           40 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              20 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    8 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์     8 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           8 หน่วยกิต 
4) วิชาบูรณาการ                                 4 หน่วยกิต 4) วิชาบูรณาการ                                       4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                          4* หน่วยกิต 
   *ไม่นับหน่วยกติในโครงสร้างหลักสูตร 

5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                               4* หน่วยกิต 
   *ไม่นับหน่วยกติในโครงสร้างหลักสูตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         123 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                     20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                           58 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                            20 หน่วยกิต 
4)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                       25 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             111  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                         20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                58 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                 20 หน่วยกิต 
4)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ                   8* หน่วยกิต 
5)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                            17 หน่วยกิต 
    *หากไม่ประสงคล์งทะเบียนเรยีน ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงาน
เฉพาะ ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก ทดแทน 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         8 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              8 หน่วยกิต 
 
 
 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัท่ี 7 มิ.ย. 2564



 

96 

 

3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     40  หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   40  หน่วยกิต  
1. กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร           20  หน่วยกิต 1. กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร         20  หน่วยกิต  
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน                        2(2-0-4)* GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน                   2(2-0-4)*  
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย   4(2-4-6)                                        GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย     4(2-4-6)                                         
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    2(2-0-4)* GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน               2(2-0-4)*  
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  

GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ     2(2-0-4)  

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ     2(2-0-4)  

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ    4(4-0-8) GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการ 

4(4-0-8)  

GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทาง 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3(3-0-6) GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน
ทาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    

3(3-0-6)  

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับส่ือและการสื่อสาร  3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับส่ือและการ
สื่อสาร  

3(3-0-6)  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         8  หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         8  หน่วย
กิต 

 

GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก          4(3-2-7) GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก          4(3-2-7)  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบ
วิพากษ์     

4(3-2-7) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิด
แบบวิพากษ ์    

4(3-2-7)  

3. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   8  หน่วยกิต 
3. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  8  หน่วย
กิต 

 

GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวธิีวิจยั      4(2-4-6) GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวธิีวิจยั 4(2-4-6)  
GEN61-152 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสภาวะโลก
ร้อน    

 4(2-4-6) GEN61-152 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสภาวะ
โลกร้อน  

4(2-4-6)  

4. วิชาบูรณาการ                                     4  หน่วยกิต 4. วิชาบูรณาการ                                   4  หน่วยกิต  
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  4(2-4-6) GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  4(2-4-6)  
5. วิชาสารสนเทศ                                    4  หน่วยกิต 5. วิชาสารสนเทศ                               4  หน่วยกิต  
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล   4(2-4-6)* GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล   4(2-4-6)*   
     
ข หมวดวิชาเฉพาะ                                       123  หน่วยกิต ข หมวดวิชาเฉพาะ                               111   หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก                              20  หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก                        20   หน่วยกิต  
ACT60-100 การบัญชีเบ้ืองต้น                    4(3-2-7) ACT62-103 การบัญชเีพื่อการบริการธุรกิจ 4(3-2-7) เปิดรายวิชาใหม่ 
MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 0(0-0-4) MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน            0(0-0-4)  
MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1                       4(4-0-8) MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1                  4(4-0-8)  
MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2                       4(4-0-8) MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2                  4(4-0-8)  

MAT61-111 สถิติประยุกต์                        4(4-0-8) MAT61-111 สถิติประยุกต์                    4(4-0-8)  
  FIN62-101 การเงินธุรกิจ                       4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม่ 
MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 2(0-4-2)   ยกเลิกรายวิชา 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
MGT60-301 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน 2(0-4-2   ยกเลิกรายวิชา 
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                               58  หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                           46 หน่วยกิต  
ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1             4(4-0-8) ECN62-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8)  
ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1            4(4-0-8) ECN62-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1            4(4-0-8)  
ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2             4(4-0-8) ECN62-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8)  
ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2            4(4-0-8) ECN62-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2            4(4-0-8)  
ECN60-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ               4(4-0-8) ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 4(4-0-8)  
ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน 4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-207 เศรษฐศาสตร์การคลัง               4(4-0-8)   ยกเลิก 
  ECN62-205 เศรษฐศาสตร์ประยุกเบื้องต้น 4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
ECN60-202 คณิตเศรษฐศาสตร์                  4(4-0-8) ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(3-2-7)  
ECN60-205 เศรษฐมิติ                            4(4-0-8) ECN62-206 เศรษฐมิติ 4(4-0-8)  
ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ   4(4-0-8) ECN62-204 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 4(2-4-6)  
ECN60-401 เศรษฐกิจไทย                      4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-208 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์    4(4-0-8)   ย้ายไปเป็นวิชากลุ่ม

วิชาเอกเลือกในแต่
ละกลุ่ม 

ECN60-301 ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์       4(4-0-8) ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  4(3-2-7)  
ECN60-302 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์   2(2-0-4) ECN60-207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)  
ECN60-303 การเขียนและน าเสนองานวิจัยทาง   
เศรษฐศาสตร์                               

4(4-0-8)   ยกเลิก 

     
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก                                    20  หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก                             20 หน่วยกิต  
3.1 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณวิเคราะห์    ยกเลิกรายวิชา

ท้ังหมดในกลุ่ม 
ECN60-311 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3             4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-312 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3            4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-313 เศรษฐมิติ 2                          4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-314 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8)   ยกเลิก 
3.2 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

   

ECN60-321 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม         4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

3.6 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

เกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ECN60-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
3.6 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
เกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ECN60-323 เศรษฐศาสตร์พลังงาน              4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

3.5 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

พลังงาน 
3.3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์     ยกเลิกกลุ่ม 
ECN60-331 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและก าลังคน    4(4-0-8   ยกเลิก 
ECN60-332 เศรษฐศาสตร์แรงงาน              4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-333 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ              4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
3.2 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

สุขภาพและสังคม
สูงอายุ 

3.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร      
ECN60-341 เศรษฐศาสตร์เกษตร                 4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
3.6 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

เกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ECN60-342 ตลาดสินค้าเกษตรและ 

การวิเคราะห์ราคา                      
4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
3.6 กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์

เกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
และเปลี่ยนรายชื่อ

วิชาเป็น 
ECN60-343 การจัดการธุรกิจฟาร์มและ 

การวิเคราะห์โครงการ                  
4(4-0-8)   ยกเลิก 

3.5 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์    วิชาใหม่ 
ECN60-351 เศรษฐศาสตร์ท่องเท่ียว             4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
ECN60-352 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ          4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-353 เศรษฐกิจสร้างสรรค์               4(4-0-8)   ย้ายกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
3.1 กลุ่มวิชา

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
เศรษฐศาสตร์

ท่องเท่ียว 
3.6 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น     ยกเลิก 
ECN60-361 เศรษฐศาสตร์การเมือง          4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-362 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-363 เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น      4(4-0-8)   ยกเลิก 
3.7 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     ยกเลิก 
ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-372 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ         4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-373 นโยบายการค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศ                         
4(4-0-8)   ยกเลิก 

3.8 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทางเลือก     ยกเลิก 
ECN60-381 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ            4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-382 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม            4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-383 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก            4(4-0-8)   ยกเลิก 
3.9 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ     ยกเลิก 
ECN60-391 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ          4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-392 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน         4(4-0-8)   ยกเลิก 
ECN60-393  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง     4(4-0-8)   ยกเลิก 
      3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 4(4-0-8)  
  ECN62-211 เศรษฐศาสตร์ท่องเท่ียว 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
  ECN62-212 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4(4-0-8)  
  ECN62-311 มหเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเท่ียว 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-312 จุลเศรษฐศาสตร์ภาคท่องเท่ียว 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-313 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการ

คาดการณ์ในการท่องเท่ียว 
4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-411 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ท่องเท่ียว  

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-412 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 
ท่องเท่ียว 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

      3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพและ
สังคมผู้สูงอายุ 

 
 

 ECN62-221 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-321 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 4(4-0-8)  
 ECN62-322 เศรษฐศาสตร์ประชากรและสังคม

ผู้สูงอายุ 
4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-421 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้าน
สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ  

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-422 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
สุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง   
 ECN62-231 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  4(4-0-8) วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
 ECN62-331 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่ง

ระบบรางและท่อ 
4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-332 เศรษฐศาสตร์การคมนาคมขนส่ง
ทางทะเล  

4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-333 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-431 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

ด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-432 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
ขนส่ง 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ   
 ECN62-241 เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบ 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-341 การตลาดเพ่ือเศรษฐศาสตร์

ผู้ประกอบการ  
4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-342 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-441 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
SME  

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-442 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
ผู้ประกอบการ 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 3.5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน   
 ECN62-251 เศรษฐศาสตร์พลังงาน   4(4-0-8)  
 ECN62-252 เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก  4(4-0-8) วิชาใหม่ 
 ECN62-351 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

ด้านพลังงาน 
4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-451 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
พลังงาน 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 3.6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร 4(4-0-8)  
 ECN62-262 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)  
 ECN62-361 ระบบตลาดสินค้าเกษตรและ

นวัตกรรม 
4(4-0-8)  

 ECN62-362 เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4(4-0-8) วิชาใหม่ 

 ECN62-461 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และสิ่งแวดล้อม 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-462 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

       3.7) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลังสาธารณะ 

  

 ECN62-271  เศรษฐศาสตร์การเงิน 4(4-0-8)  
 ECN62-272  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  4(4-0-8)  
 ECN62-371 การพัฒนาเศรษฐกิจ 4(4-0-8) วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือจาก

การนับหน่วยกิต) 
 ECN62-372 การประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย

เศรษฐศาสตร์มหาภาค 
4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-471 การประเมินและการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-472 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลังสาธารณะ 

4(3-2-7) วิชาใหม่ 

 ECN62-271  เศรษฐศาสตร์การเงิน  
 4.กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ                 8  หน่วยกิต  
 ECN62-381 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะ  

*ห าก ไม่ ป ระส ง ค์ ล งท ะ เบี ย น เรี ย น  ECN62 -381 ฝึ ก
ปฏิบัติงานเฉพาะ ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก ทดแทน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                  25  หน่วยกิต 5. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                        25  หน่วยกิต  
4.1 สหกิจศึกษา                                           9  หน่วยกิต 5.1) สหกิจศึกษา                             9  หน่วยกิต  
ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา                                1(0-2-1) ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา                         1(0-2-1)  
ECN60-491 สหกิจศึกษา                                      8(0-40-0) 
หรือ 

ECN60-491 สหกิจศึกษา                                
หรือ 

8(0-40-0)  

ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ                            8(0-40-0) 
ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา ECN60-491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพแทน 

ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ1                     
ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ECN60-491 สหกิจ
ศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN60-492 
ปฏิบัติทักษะวิชาชีพแทน 

 8(0-40-0)  

4.2 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์                    16  หน่วยกิต      5.2) สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์       16  หน่วยกิต  
ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1                   8(0-40-0) 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1 ให้ลงทะเบียนเรียนในกลุ่ม
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แทน   

  เปลี่ยนแปลง เป็น 
ECN62-381 ฝึก
ปฏิบัติงานเฉพาะ  
  

ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2                   8(0-40-0) ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์  
หรือ      

8(0-40-0)  

 ECN60-494 ปฏิบัตทัิกษะวิชาชีพ 2                    
ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ECN60-493 สหกิจ
ศึกษาเศรษฐศาสตร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ECN60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2 แทน 

8(0-40-0)  

หมวดวิชาเลือกเสรี                                           8  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา  
 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                 8  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
วลัยลกัษณ์ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขของ
รายวิชา  
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ภาคผนวก ข   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก ค  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นางชูลีรัตน์  คงเรือง 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 291 
075 672 202 
chuleerat.ko@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D Economics/ Nagoya University (ประเทศญี่ปุ่น) 2547 
M.Econ. Economics/ Wakayama University (ประเทศญี่ปุ่น) 2544 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 01/06/2554 - ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 01/05/2539-

31/05/2554 
 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
2) การวิเคราะห์โครงการ 
3) เศรษฐกิจการผลิต  
4) Life cycle Analysis 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี    ไม่มี 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยว
ลักษณ์ 

ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
เศรษฐกิจไทย 
วิเคราะห์โครงการ 
เศรษฐศาสตร์ระว่างประเทศ 
ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์มหาภาค 1 

มิ.ย.2554-
ปัจจุบัน 
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ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

การจัดการฟาร์มและธุรกิจ
เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
การตลาดสินค้าเกษตร 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
สอนระดับปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
และบริหารธุรกิจ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
เศรษฐกิจไทย 
วิเคราะห์โครงการ 
เศรษฐศาสตร์ระว่างประเทศ 
ปฏิบัติการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์มหาภาค 1 
การจัดการฟาร์มและธุรกิจ
เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
การตลาดสินค้าเกษตร 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ  
สอนระดับปริญญาโท 
การจัดการทุนทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

2539-พ.ค. 
2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
1) Jompob Waewsak, Chana Chancham,Somphol Chewamongkolkarn, Chuleerat 

Kongruang and Yves Gagnon (2016). Technical and economic assessment of a 10 MW wind 
farm at Pakphanang district in Nakhon si thammarat province. Applied Mechanics and 
Materials, 839 (6), หน้า 142-150 
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2) พรพิมล ข าเพ็ชร และชูลีรัตน์ คงเรือง (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 
(Factors affecting towards sustainable land management) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35 (2), หน้า 165-175 

3) พรพิมล ข าเพ็ชร และชูลีรัตน์ คงเรือง (2559). ปัจจัยที่ก าหนดการใชัที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคเหนือ 
กรณีพ้ืนที่ปลุกข้าว. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  11 (1), หน้า 113-121   

4) ศุภธร ชีถนอม ชูลีรัตน์ คงเรือง อรจันทร์ ศิริโชติ (2556). พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง. วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: WMS 
Journal, 2(2), หน้า 27-37  

5) จอมภพ แววศักดิ์ ปราณี หนูทองแก้ว พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ชูลีรัตน์ คงเรือง ยุทธนา ฎิระวณิชกุลย์ 
(2556). สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(24), หน้า 399-403  

6) ชูลีรัตน์ คงเรือง และจอมภพ แววศักดิ์ (2556). การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา. 2(3) วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 
WMS Journal of management (กันยายน – ธันวาคม 2556): หน้า 56 - 60 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
1) ฤชากร ผสมธาตุ และชูลีรัตน์ คงเรือง (2559). การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนฟาร์ม

ไก่ พันธุ์พ้ืนเมืองในรูปแบบฟาร์มมาตรฐาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านการจัดการ ครั้งที่ 5 (27 พฤษภาคม 2559)  

2) Mongkol Kuasakul1, Jompob Waewsak, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon (2016). 
Techno-economic assessment of 3-5 kwp solar photovoltaic residential rooftop systems in 
southern Thailand. 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing 
Countries and Emerging Economies. (28 May 2015) 

3) Pranee Nutongkaew, Jompob Waewsak, Warangkhana Keerativibool, Chuleerat 
Kongruang, Tanate Chaichana and Yves Gagnon (2015). Forecasting of crude palm oil 
demand towards food and energy security in Thailand. 2015 International Conference on 
Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies. (28 May 2015) 

4) Jompob Waewsak, Mongkol Kuasakul, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon (2015). 
Feasibility of a 3.5 kwp rooftop residential solar photovoltaic installation in nakhon si 
thammarat province, Thailand. (28 May 2015) 

5) รุ่งนภา หมัดเจริญ จอมภพ แววศักดิ์ ชนะ จันทร์ฉ่ า ชูลีรัตน์ คงเรือง (2557). ทัศนคติของประชาชน
ต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมในพ้ืนที่อ าเภอปากพนังและอ าเภอหัวไทรของจังหวัดนครศรีธรรมราช. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2557. (25 พฤษภาคม 2557) 

6) อนันญา ชีวพันธ์ ชูลีรัตน์ คงเรือง อรจันทร์ ศิริโชติ (2556). ทัศนคติของผู้ใช้บริการประกันวินาศภัยที่มี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทวิริยะ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน). การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที 2 : WMS National management conference#2. (9 
พฤษภาคม 2556) 
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7) ดิษฐพงศ์ รัตนโสภา ชูลีรัตน์ คงเรือง และพินิจ ดวงจินดา (2555). การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์
วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1 : WMS Management Research National Conference#1. (8 พฤษภาคม 
2555) 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบ้านรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา/
นักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2553 

25/08/2553 

Empirical Analysis of Determinants of FDI From Developed Countries/รางวัล
โพสเตอร์ดีเด่น ด้านงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2551  

27/09/2551 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
นางสมใจ  หนูผึ้ง 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 240 
075 672 202 
psomjai@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
วท.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร/มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน – องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ 03/06/2545 –ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/12/2551 –ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
2. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
3. การจัดการธุรกิจฟาร์มและการ
วิเคราะห์โครงการ 
4. โครงงานเศรษฐศาสตร์ 
5. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
6. เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 
7. การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางเศรษฐศาสตร์ 
8. การจัดการโครงการ 
9. คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 
10. การจัดการธุรกิจฟาร์มและการ
วิเคราะห์โครงการ 

 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
1) ฮุสเซน นิยมเดชา และ สมใจ หนูผึ้ง (2558). ระบบการจัดการธุรกิจสปาฮาลาล กลุ่มชุมชนมุสลิม

บางคณฑี จังหวัดภูเก็ต. เอกสารน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7.           
(2 กรกฎาคม 2558), หน้า 7 

2) สมใจ หนูผึ้ง และฮุสเซน นิยมเดชา (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันผ่าน
ระบบมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7. (3 กรกฎาคม 2558), หน้า 51 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
นายไพโรจน์ นวลนุ่ม 

  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 673 814 
075 672 202 
npairote@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Strategy/ University of Surrey 

(ประเทศอังกฤษ) 
2557 

วท.ม เศรษฐศาสตร์เกษตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2545 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคมส านักผู้บริหาร 05/08/2559 - ปัจจุบัน 
อาจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ 10/06/2547 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์พลังงาน  
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

ชื่อสถาบันการศึกษา 
คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐมิติ 
2. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จัดการ 
4. ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 
5. โครงงานเศรษฐศาสตร์ 
6. การเขียนและน าเสนอ
บทความทางเศรษฐศาสตร์ 
7. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
8. ตลาดสินค้าเกษตรและ
การวิเคราะห์ราคา 

10/06/2547 - 
ปัจจุบัน 

สป.อว.รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแล้ว 
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ชื่อสถาบันการศึกษา 
คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

9. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
11. ทฤษฎีและนโยบายการ
คลัง 
12. เศรษฐศาสตร์ส าหรับนัก
รัฐศาสตร์ 
13. เศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการ(ปริญญาโท) 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
ไพโรจน์  นวลนุ่ ม. (2560). ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์ พ้ืนเมืองในจังหวัด

นครศรีธรรมราช, เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี 2560 วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 
6. (19 พฤษภาคม 2560), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หน้า 918-930. 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
นายพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 481 
075 672 202 
pongpan.co@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ค.ด. พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์การศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ศ.ม เศรษฐศาสตร์การศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) / มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
1. รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2560 – ม.ค. 2561 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2559 - ปัจจุบัน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2553 – ปัจจุบัน 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กระทรวงมหาดไทย  2549 – 2553 
5. อาจารย์พิเศษ  2549 – 2553 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2547 – 2549 

7. เศรษฐกร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  2546 – 2547 
 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) เศรษฐศาสตร์การศึกษา  
2) เศรษฐศาสตร์แรงงาน  
3) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  
4) เศรษฐศาสตร์ประชากร 
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4. ประสบการณ์การสอน 
   มี    ไม่มี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตร์การศึกษา
และก าลังคน  
2. เศรษฐศาสตร์แรงงาน  
3. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  
4. การพยากรณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์  
5. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  
6. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
7. การเขียนและน าเสนอ
บทความทางเศรษฐศาสตร์  
8. คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ  
9. โครงงานทางเศรษฐศาสตร์ 

พ.ศ 2553 
– ปัจจุบัน  

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
1) สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สมหมาย ทองมี และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. ความต้องการแรงงานของ

อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งในจังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 1(2)(2555), 
หน้า 1-18. 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  

1) อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์, และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี. เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี 2560 วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้ง
ที่ 6. (19 พฤษภาคม 2560), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หน้า 584-597 

2) สโรชา วิริยาธิการนุสรณ์, และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2560). ความสมดุลระหว่างชีวิ ตและการ
ท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านักปฎิบัติการภูมิภาค ภาคใต้. 
เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี 2560 วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภาคม 
2560). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หน้า 540-553 

3) Compan. P. and Preededilok. F. (2015) Forecasting the manpower needed and 
educational planning for capacity building Thailand’s tourism profession. 2015 International 
symposium on education and psychology - Fall session Japan. (September 2015): หน้า 13-27. 

4) พงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง. นเรศวรวิจัย     
ครั้งที่ 8. (28 กรกฎาคม 2555), หน้า 309-321. 
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5) อัญชลี พรชัยเจริญ, สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ (2555). การพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา. เอกสารน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการประจ าปี 2555  วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่1 (8 พฤษภาคม 2555), มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, หน้า 785-794.  

6) อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2555). การรับรู้แนวคิด
การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. เอกสารน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการประจ าปี 2555 วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (8 พฤษภาคม 2555), มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, หน้า 382-395. 

 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   

พงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2559). เศรษฐศาสตร์การศึกษา (เอกสารประกอบการสอน). นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

1. นักวิจัยดีเด่นด้านการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา โดยส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) พ.ศ.2558 

2. Ph.D. (Visiting Scholar) ณ Massey University ประเทศ New Zealand สนับสนุนทุนโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

3. ได้รับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2557 
4. ประกาศนียบัตรนิสิตคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
นายชวพงษ์ นุ้ยสุข 

  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 215 
075 672 202 
nchapongp@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ศ.ม เศรษฐศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2546 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ 15/03/2553 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
2) เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
3) เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสตูร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 
2. คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 
3. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
4. การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางเศรษฐศาสตร์ 
5. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
6. ตลาดสินค้าเกษตรและการ
วิเคราะห์ราคา 
7. การพยากรณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์  
8. วิจัยเศรษฐศาสตร์ 

2553 – 
ปัจจุบัน 
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5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  

พงษ์พัฒน์  ช่วยเวช, จินตนีย์  รู้ซื่อ, ชวพงษ์ นุ้ยสุข. (2560). สภาพการด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า. เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี 2560 วลัยลักษณ์วิจัย
ทางการจัดการ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภาคม 2560), หน้า 484-498. 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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