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บทน า 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกในปี พ.ศ.2541 และมีพัฒนาการของหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ปีการศึกษา 2545 2549 และล่าสุด 2554 ซึ่งได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
2555 โดยมีปรัชญามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและ
เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เพ่ือแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ น าไปสู่การปฎิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมและยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยั่งยืน  

ปีการศึกษา 2559 เป็นช่วงระยะเวลาที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ครบ 5 ปี คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรส าหรับใช้ในปีการศึกษา 
2560 เพ่ือให้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะของการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เป็นไปตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning: WIL) ผ่านสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ โดยใช้โอกาสจาก
การศึกษาแบบไตรภาคให้นักศึกษาทุกคนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาในสถาน
ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ ส่งผลให้นักศึกษาค้นพบความถนัดใน
อาชีพและมีความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  นอกจากนี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ เน้นการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีการศึกษาและจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งมีระบบ กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
เกี่ยวกับการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย อีกทั้งจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Exam) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประจ าปีการศึกษาเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถและรับรองมาตรฐาน
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :   

25450231101772 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขา 
ภาษาไทย :   
 

ชื่อเต็ม       
ชื่อย่อ        

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
ศ.บ.  

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อย่อ        

Bachelor of Economics  
B.Econ.  

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 

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) มีการ

วัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการก าหนดโจทย์ส าหรับท า
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกข้อ (Formative Assessment) และตรวจสอบประเมินผลงานของนักศึกษา พร้อม
ทั้งให้ความเห็น จุดแข็ง จุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซึ้งในรายวิชานั้นๆ หรือ
การใช้วิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การน าเสนอ การวิเคราะห์  และการ
สังเคราะห์  
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5.5 การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  

5.6 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ไม่มี        

5.8 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2) ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
3) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการจัดการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่ 4/2560    

เมื่อวันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2560  
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่  4/2560  

เมื่อวันที่  24 เมษายน พ.ศ.2560   
5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 

2560  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถ

ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์
การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง และประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ  
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9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

สถาบัน,ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

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

       (ประเทศญี่ปุ่น) 
M.Econ. (Economics),  

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

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

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

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

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค 

4. อาจารย์ พงศ์พันธุ์  ค าพรรณ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์
การศึกษา) 

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
ศ.ม (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค 

5. อาจารย์ 
 
 
 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบน ส าหรับอันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 14 
และสิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ ในอันดับที่ไม่ดี ประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขัน
กับประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 

2) โครงสร้างการผลิตได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่อง 
ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนผ่านจากการ
ผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนจากต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
มากขึ้นโดยการลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐานกว้างขึ้นจากบริการดั้งเดิมในกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นกว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ 

3) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โลกในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นนอนของการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ส่งผล
กระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมี
ปัญหาในเชิงคุณภาพ ส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของไทย คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ 
จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังเพ่ิมมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 
ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต เช่น ความเสี่ยง
ในการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนเข้ าสู่
สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ า
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็น      
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ข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ     
รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยสถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ต้องเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าและความเป็น
เลิศให้แก่นักศึกษาอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์และมีความรู้ในลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพ่ือรับกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปส าหรับกระบวนการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning: WIL) ผ่านสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ โดยใช้
โอกาสจากการศึกษาแบบไตรภาคให้นักศึกษาทุกคนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาในสถาน
ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ส่งผลให้นักศึกษาค้นพบความถนัดในอาชีพและมี
ความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น 

เป็นเลิศสู่สากล โดยมีพันธกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากล มีนวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธกิจ
ที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active Learning) บูรณาการด้านการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและภาคปฎิบัติควบคู่กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
นอกจากนี้จัดให้มีการทดสอบประมวลความรู้ทุกชั้นปีการศึกษา (Comprehensive Exam) ของหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์เพ่ือเตรียมตัวและวัดมาตรฐานวิชาชีพก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และมีระบบ กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวเกี่ยวกับการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         จ านวน 15 รายวิชา 
GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

Fundamental Thai 
0(0-0-8) 

GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

0(0-0-8) 

GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 
Thai for Contemporary Communication 

4(2-4-6) 
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GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English in Daily Life 

2(1-2-3) 

GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 
English in Media Communication 

2(1-2-3) 

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
English in Cultural Diversity 

2(1-2-3) 

GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี 
English in Health and Wellness 

2(1-2-3) 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
English for Community Development 

4(2-4-6) 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

4(2-4-6) 

GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 
The Present World and Global Citizenship 

4(3-2-7) 

GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 
Appreciation of Value and Beauty 

4(3-2-7) 

GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 
Smart Life Management 

4(2-4-6) 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
Creating Quality of Life 

4(2-4-6) 

GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

4(3-2-7) 

GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 
IT for the Present and Beyond 

4(0-0-8) 

 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก           จ านวน 7 รายวิชา 

ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น 
Fundamentals of Accounting 

4(3-2-7) 

MAT60-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

4(4-0-8) 

MAT60-105 คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

4(4-0-8) 

MAT60-111 สถิติประยุกต์ 
Probability Statistics and Application 
 

4(4-0-8) 
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MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Team Working 

2(0-4-2) 

MGT60-301 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน 
Social Engagement 

2(0-4-2) 

 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 2 รายวิชา 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี โดย
ไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เปิดรายวิชา ECN60-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
4(4-0-8) เป็นวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน   
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เปิดรายวิชาในหลักสูตรส าหรับส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน จ านวน 2 

รายวิชา ได้แก่  
ECN60-100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4(4-0-8)  

Economics for daily life 
ECN60-200  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  4(4-0-8)  

Introduction to Economics  
 

 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 และ

สถานประกอบการ  
4) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบส าหรับการสอบประมวลความรู้หรือ Comprehensive Exam 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
5) มอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดหลักสูตร 
6) หลักสูตรมีแนวทางการจัดการศึกษามุ่งเน้นทักษะการประกอบอาชีพผ่านสหกิจศึกษา 
7) หลักสูตรมีแนวทางจัดการศึกษามุ่งเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่สากล  

ทั้งจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  
8) หลักสูตรมีแนวทางการจัดการศึกษามุ่งเน้นเสริมทักษะเทคโนโลยีสาระสนเทศทั้งเชิงวิชาการและ

ภาคปฏิบัติ  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาความส าคัญ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตทีส่ามารถบูรณา

การองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 1.2 จุดเด่นของหลักสูตร  
1) สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ  

สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้นักศึกษาค้นพบความถนัดในอาชีพและมีความพร้อมใน
การท างานหลังส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

2) เน้นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นรายวิชาเศรษฐศาตร์ประยุกต์ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความ

เหมาะสม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกรายวิชา  
3) จัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ  

จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ตลอดจนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีการศึกษา 

4) กระบวนการทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) 
ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีเข้ารับการทดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) เพ่ือ

รับรองมาตรฐานบัณฑิตก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน   
 

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

2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย  
2) สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับสาขาอ่ืนไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ  
3) เป็นบัณฑิตพร้อมใช้งานโดยมีทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  
4) มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย ใน

การปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
5) มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. จัดท าและปรับปรุงหลักสตูร
ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล  
- ประเมินการประกนัคุณภาพหลักสูตรทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป ี

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสตูร 
- เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง/
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุ ิ

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้มี
ความทันสมัยมากข้ึน 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 
- น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตหรือ
นายจา้งอย่างสม่ าเสมอ  

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อความรู้และความ
ทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจา้ง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ และการ
บริหารวิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมให้บริการ
วิชาการ  

- จ านวนอาจารยท์ี่ผ่านการอบรม
เก่ียวกับหลักสูตรและการบริการ
วิชาการ  
- จ านวนโครงการที่อาจารย์ที่เข้า
ร่วมให้บริการวิชาการ  

4. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

- เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการสง่เสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อค้นควา้ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- จ านวนรายวชิาที่ใช้การเรียนการ
สอนแบบเนน้ผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง   
- ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 

5. แผนการพัฒนาความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนท างานจริง 

- สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และสามารถบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท างาน
จริง 

- ผลการประเมินสหกิจศึกษาจาก
สถานประกอบการและอาจารย ์ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการศึกษา 

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

 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

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

การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ให้มีเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีเท่ากับ 

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
5) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษา
คิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

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

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า 
2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
การด าเนินการของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรประสบ

ปัญหาไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้าขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญของนักศึกษาแรกเข้าของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์นักเรียนในการสอบระบบโควตา และรับตรงให้เหมาะสมมาก

ขึ้น โดยมีการประกาศวิธีการสัมภาษณ์ และการเตรียมตัวเพ่ือเข้ารับสัมภาษณ์ให้นักเรียนทราบล่วงหน้ า เพ่ือคัด
กรองนักเรียนที่มีลักษณะเหมาะกับการเรียนการสอนในหลักสูตรมากขึ้น 

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 จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อนเริ่มภาค

การศึกษาแรก 
2.4.6 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 40 70 70 70 70 
ชั้นปทีี่ 2  - 40 70 70 70 

ชั้นปทีี่ 3 - - 40 70 70 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 70 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 110 180 250 280 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา - - - 40 70 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณรายรับรายจ่าย 

ประมาณการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายรับ      
1. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาหลักสูตรปกต ิ
    *(30,000 บาท/คน/ปี) 

1,200,000 3,300,000 5,400,000 7,500,000 8,400,000 

2. รายได้อื่นๆ - - - - - 
รวมรายรับ 1,200,000 3,300,000 5,400,000 7,500,000 8,400,000 
รายจ่าย      
1. ค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

4,207,500 4,375,800 4,550,832 4,732,865 4,922,180 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน       
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
2.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสรมิหลักสตูร  28,000 77,000 126,000 175,000 196,000 
2.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาวิชาการ  33,600 92,400 151,200 210,000 235,200 
2.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ

งานวิจัย 
8,000 11,000 36,000 50,000 56,000 

รวมรายจ่าย 4,302,100 4,581,200 4,889,032 5,192,865 5,434,380 
จ านวนนักศึกษา 40 110 180 250 280 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 107,552.50  41,647.27  27,161.29  20,771.46  19,408.50  

 
 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 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40     หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20     หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย   4 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4          หนว่ยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ   4*         หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ไม่นับหนว่ยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   123         หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                20        หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                58        หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                20        หน่วยกิต 
  4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา       25        หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     8     หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      40  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           20  หน่วยกิต 
GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental Thai  
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental English  
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English in Media Communication  
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity  
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยูที่ดี   2(1-2-3) 
 English in Health and Wellness  
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 
 English for Community Development  
GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6) 
 English for Business Communication      
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หมายเหตุ 1) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้ 

2) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่  1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้ 

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         12 หน่วยกิต  
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship  
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty   
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
 Smart Life Management  

3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                      4 หน่วยกิต 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
 Creating Quality of Life  

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       4  หน่วยกิต 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life  

5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ        4 หน่วยกิต 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต   4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond  

หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ
นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต
เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบPlacement Test 
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคตเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบ
แสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ         123  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                  20  หน่วยกิต 

                   ACT60-100   การบัญชีเบื้องต้น 4(3-2-7) 
                                     Fundamentals of Accounting  

MAT60-001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
Basic Mathematics  

                   MAT60-104  คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
                                     Mathematics I  
                   MAT60-105  คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 
                                    Mathematics II  
                   MAT60-111  สถิติประยุกต์ 4(4-0-8) 
                                     Probability Statistics and Application  
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                   MGT60-101  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม* 2(0-4-2) 
                                     Leadership and team working  
                   MGT60-301  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน* 2(0-4-2) 
                                     Social engagement  

หมายเหต ุ* เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U  
 

 

        2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 58 หน่วยกิต 
ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

Microeconomics I 
4(4-0-8) 

ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Microeconomics II 

4(4-0-8) 

ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น* 
Introduction to Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Macroeconomics II 

4(4-0-8) 

ECN60-202 คณิตเศรษฐศาสตร์** 
Mathematics for Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
History of Economics Thoughts 

4(4-0-8) 

ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

4(4-0-8) 

ECN60-205 เศรษฐมิติ** 
Econometrics 

4(4-0-8) 

ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน 
Economics of Money and Financial Market 

4(4-0-8) 

ECN60-207 เศรษฐศาสตร์การคลัง 
Public Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-208 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ 
Selected Topic in Economics 

4(4-0-8) 
 

ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-302 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ 
Computer Program for Economics 

2(0-4-2) 

ECN60-303 การเขียนและน าเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Writing and Presentation of Economics Articles 

4(4-0-8) 
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ECN60-401 เศรษฐกิจไทย 
Thai Economy 

4(4-0-8) 

หมายเหตุ  * รายวิชาส าหรับนกัศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
                     ** รายวิชาเฉพาะของหลักสตูรท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

  
        3) กลุ่มวิชาเอกเลือก* 20 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณวิเคราะห์  
(Theory and Quantitative Economics)  

ECN60-311 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 
Microeconomics III 

4(4-0-8) 

ECN60-312 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 
Macroeconomics III 

4(4-0-8) 

ECN60-313 เศรษฐมิติ 2 
Econometrics II 

4(4-0-8) 

ECN60-314 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
Economic Forecasting 

4(4-0-8) 

3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(Economics of Environment and Natural Resource)  

ECN60-321 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Economics  

4(4-0-8) 

ECN60-323 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
Energy Economics 

4(4-0-8) 

3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Economics)  
ECN60-331 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและก าลังคน 

Economics of Educations and Manpower 
4(4-0-8) 

ECN60-332 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
Labor Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-333 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
Health Economics 

4(4-0-8) 

3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics)  
ECN60-341 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Agricultural Economics 
4(4-0-8) 

ECN60-342 ตลาดสินค้าเกษตรและการวิเคราะห์ราคา  
Agricultural Market and Price Analysis 

4(4-0-8) 
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ECN60-343 การจัดการธุรกิจฟาร์มและการวิเคราะห์โครงการ 
Farm Business Management and Project 
Analysis 

4(4-0-8) 

3.5) เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Tourism Economics and Creative Economy)  

ECN60-351 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 
Tourism Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-352 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 
Economics of Service Sector 

4(4-0-8) 

ECN60-353 เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
Creative Economy 

4(4-0-8) 

3.6) เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น 
(Local Development and Political Economics) 

ECN60-361 เศรษฐศาสตร์การเมือง 4(4-0-8) 
 Political Economy  
ECN60-362 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 4(4-0-8) 
 Economics of Local Development  
ECN60-363 เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น 4(4-0-8) 
 Economics of Local Public Finance  
3.7) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)  
ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4(4-0-8) 
 International Economics  
ECN60-372 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 4(4-0-8) 
 International Trade and Investment Policies  
ECN60-373 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  4(4-0-8) 
 Economic Integration   
3.8) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเลือก (Alternative Economics)  
ECN60-381 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

Buddhist Economics 
4(4-0-8) 

ECN60-382 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
Behavioral Economics 

4(4-0-8) 

ECN60-383 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
Alternative Economics 

4(4-0-8) 
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3.9) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Ecomomics )  
ECN60-391 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

Public Economics 
4(4-0-8) 

ECN60-392 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Monetary Theory and Policy 

4(4-0-8) 

ECN60-393 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 
Fiscal Theory and Policy 

4(4-0-8) 

หมายเหต:ุ  * การเปิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกเลือกเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร   

  

        4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต 
            4.1 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
               ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
                               Pre-Cooperative Education  
               ECN60-491 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
                               Cooperative Education  
               ECN60-492 ปฎบิัติทักษะวิชาชีพ* 8(0-40-0) 
                               Professional Skill Practice  

หมายเหต:ุ  * ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะลงทะเบียนเรียน รายวิชา 
ENN60-491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN-492 ปฎิบัติ
ทักษะวิชาชีพแทน    

 

            4.2 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 16 หน่วยกิต 
               ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1* 8(0-40-0) 
                             Cooperative Education in Economics I 

หมายเหต:ุ * ในกรณีที่นกัศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ECN60-394  
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอก
เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

 

               ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2 8(0-40-0) 
                             Cooperative Education in Economics II  

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ขัด
ต่อเงื่อนไขของรายวิชา  ทั้งนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษานอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดังนี้  

ECN60-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4(4-0-8)  
Economics for daily life 
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ง. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโท  
นักศึกษานอกหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษา

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

ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics I 

4(4-0-8) 

ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ  
Project Analysis and evaluation 

4(4-0-8) 

ECN60-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 1 4(4-0-8) 

ECN60-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 2 4(4-0-8) 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว ต่อด้วยตัวเลขปี พ.ศ.ที่ ปรับปรุง

หลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซึ่งรหัสหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คือ ECN 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 

GEN60  หมายถึง  General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
ACT60  หมายถึง  Accounting 
ECN60  หมายถึง  Economics 
MAT60  หมายถึง  Mathematics 
MGT60  หมายถึง  Management 
โดยตัวเลข 60 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 

 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา* 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปี 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 

 3) ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักที่ 2) 
0  หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก:  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ

วิเคราะห์ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์วิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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6 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา
ท้องถิ่น 

7 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
8 หมายถงึ กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก: กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
9 หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 
3.1.4   แผนการศึกษา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต)    

ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 
1 GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน                         0(0-0-8) 

GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                     0(0-0-8) 
MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                     0(0-0-8)  
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและ 

ความงาม                              4(3-2-7) 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับปัจจุบันและอนาคต*           4(0-0-8) 
ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  4(4-0-8) 
MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม**  2(0-4-2) 

GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร   2(1-2-3) 
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและ 

การเป็นพลเมืองโลก                    4(3-2-7) 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด       4(2-4-6) 
ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1              4(4-0-8) 
MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1                     4(4-0-8) 
 

GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย                                           
4(2-4-6) 

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม              2(1-2-3) 

ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   4(4-0-8) 
MAT60-105 คณิตศาสตร์ 2                 4(4-0-8) 
MAT60-111 สถิติประยุกต์                   4(4-0-8) 
 

 รวม 12 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
2 GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพือ่สุขภาพและ 

ความเป็นอยู่ที่ด ี                   2(1-2-3) 
ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2              4(4-0-8) 
ECN60-202 คณิตเศรษฐศาสตร์***                   4(4-0-8)  
ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น                         4(3-2-7) 
XXX60-XXX  วิชาเลือกเสรี (1) 

ECN60-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ                   4(4-0-8) 
ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ   4(4-0-8) 
ECN60-205 เศรษฐมิติ***                              4(4-0-8) 
ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงิน 

และตลาดการเงิน                       4(4-0-8) 
 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชีวิตประจ าวัน                  4(3-2-7) 
ECN60-207 เศรษฐศาสตร์การคลัง         4(4-0-8) 
ECN60-208 ศึกษาเฉพาะเรื่อง 

ทางเศรษฐศาสตร์              4(4-0-8) 
 รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
3 ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์     4(4-0-8) 

ECN60-302 โปรแกรมส าเร็จรูปทาง 
เศรษฐศาสตร์                              2(0-4-2) 

ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา                       1(0-2-1) 
ECN60-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)  
XXX60-XXX  วิชาเลือกเสรี (2) 

ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1         8(0-40-0) 
หรือ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต  
 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ                        4(2-4-6) 

ECN60-303 การเขียนและน าเสนองานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์                   4(4-0-8) 

ECN60-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)  
ECN60-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)  
MGT60-301 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน**     2(0-4-2) 

 รวม 15 หน่วยกิต รวม 8 หรือ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
4 ECN60-491 สหกิจศึกษา                             8(0-40-0) 

หรือ  
ECN60-492 ปฎิบัติทักษะวิชาชีพ                   8(0-40-0) 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน   4(2-4-6) 
ECN60-401 เศรษฐกิจไทย                             4(4-0-8) 
ECN60-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)  
ECN60-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก (5)  

ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์2 8(0-40-0) 

 รวม 8 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 
 

 
หมายเหต:ุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  

** เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U 
*** รายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 40 หน่วยกิต 
GEN60-001  ภาษาไทยพื้นฐาน       0(0-0-8) 
 Fundamental Thai 
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผัน
วรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทยครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์     
 Students one required to take a test on 3 categories of Fundamentai 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 knowledges of literatures, the understanding 
of pre-university education literatures and interpretion; Thai usage covers orders of language, 
comprehension, recapitulation, explaination, judgmental listening, oratory, Thai idiom usage and 
Ra-cha-sap.          
  
GEN60-002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       0(0-0-8) 
 Fundamental English 
 การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐานค าศัพท์และรูปแบบ
ภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันจับใจความบทอ่านและเข้าใจภาษาที่ใช้ในห้องเรียน 
 Fundamental English test focuses on basic English grammars, vocabularies and 
everyday life language patterns; reading for gist; and understand language used in classroom  
  
GEN60-111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย      4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน  
Prerequisite:  GEN60-001 Fundamental Thai  
 เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถ
พัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟัง
แ ล ะ อ่ าน จ น 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 อข้ อ คิ ด เห็ น ห รื อ ให้ คุ ณ ค่ า 
ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะ
การน าเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิด
ชัด เจนและเป็ นระบบ การน าข้อมูลทางสั งคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ ใหญ่ ขึ้ น  
การพูดและการเขียนเพื่อน าเสนอความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นระบบและน่าเชื่อถือ  
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 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. 
 
EN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนหนังสือ การจ่ายตลาด การแนะน าอาหาร การ
เดินทาง การท่องเที่ยว การบันเทิง การใช้บริการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึก
ทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตของ
ตนเองมากที่สุด 
 Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing 
through practicing of everyday life topics--studying, shopping, food, travelling, tourism, 
entertainments and health; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary; learning 
by role-play and daily life situations. 
 
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร     2(1-2-3) 
 English in Media Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เพลง โฆษณา และข่าว ฝึกใช้รูปแบบภาษาเพ่ือการบรรยาย พรรณนา และ
ตีความ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อเหล่านั้น 
 Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing 
through English media--songs, advertisements, and news; practicing language patterns used for 
description, narration, and interpretation; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective communication through producing and presenting English 
media. 
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GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม   2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity          
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่การฝึกฝนใช้ภาษาในการเรียนรู้และน าเสนอเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรดรมของประเทศต่าง ๆ อาทิ การท ามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความแตกต่างทาง
ศาสนา แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนไทย สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติมจากการฝึก
ทักษะทางภาษาดังกล่าว  
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing by practicing with multi-dimensional approaches; emphasizing on the use of 
language and presentation of the cultural diversity worldwide; careers, life styles, art and 
culture, differences, tourist attractions, cultural exchanges; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective communication. 
 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ีดี    2(1-2-3) 
 English in Health and Wellness 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เข้าใจถึงลักษณะอาการ สาเหตุ และวิธีป้องกันรักษาเบื้องต้น
ของอาการหรือโรคนั้น ๆ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการ
ใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาการหรือโรคตามความสนใจ 
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing using health and wellness topics; knowing symptoms, causes, treatments, or 
preventions of selected health issues; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary; learning by studying and presenting health issues of interest. 
 
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน     4(2-4-6) 
 English for Community Development        
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเน้นการฝึกใช้รูปแบบ
ภาษา โครงสร้าง และค าศัพท์ที่ใช้ในการท าโครงการพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนา
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มและทักษะการน าเสนอ สรุปแบบแผนทางภาษาและค าศัพท์ที่ได้จากการฝึกทักษะ
ดังกล่าว 
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 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing while focusing on essential expressions, structures and English vocabulary specific to 
the community development through the project-based learning approach; improving group 
dynamics and presentation skills; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary. 
 
GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     4(2-4-6) 
 English for Business Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานได้โดยได้รับ
การฝึกฝนการใช้ภาษาในขอบข่ายของอาชีพการงาน ได้แก่ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งานการเขียน
อีเมล์ การติดต่อลูกค้าและการร่วมถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุม สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติมจากการฝึก
ทักษะดังกล่าว 
 Development of English skills focused on work level by practicing English 
communication that is essential in the workplace--job applications, job interview, writing email, 
customers relations, meetings and discussion; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective business communication. 
 
GEN60-121   สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก    4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship 
 เข้าใจลักษณะส าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์และผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิตของ
ผู้คน รับรู้ความหมายของการเป็นพลเมืองโลก การให้คุณค่าต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ได้แก่ ก ารยอมรับความ
แตกต่างของคนอ่ืน ๆ ยอมรับว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ทุกท่ี การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น และไม่เห็นว่า
ความต่างระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน พร้อมที่จะยอมรับมุมมองและวิถีชีวิตของผู้อ่ืน และพร้อมที่
จะใช้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย รู้ค่าและเข้าใจคนอ่ืนบนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอ่ืน เพ่ือให้ตัวเองเป็น
พลเมืองโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะหรือการเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคมเพ่ือ
ความสุขของคนอ่ืน 
 Understanding essential elements of the globalized world and consequences 
affecting changes in society and people’s life; perception of being a global citizen; the value of 
good citizenship–accepting differences between people, realizing the existence of differences in 
all places, appreciating the value of those differences and seeing no obstacles in living together, 
ready to accept different points of view and lifestyles as well as ready to use others’ points of 
view to appreciate and understand other peoples, ready to learn from others  to continuously 
improve oneself as a global citizen; able to express volunteering spirits or become social 
volunteers for others. 
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GEN60-122  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม     4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักการ อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ที่สังคมให้คุณค่าว่า
เป็นสิ่งที่ควรชื่นชม ยอมรับ ยึดเอามาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติของชีวิต ซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ 
หรือรื่นรมย์ ทั้งความงามของธรรมชาติและงานศิลปะ โดยคุณค่าและความงามดังกล่าวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สามารถน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่งผลต่อการเจริญงอกงามของสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ 
 Realizing the value of principles, ideology, ethics and morality as emulated by 
society as guidelines for thoughts and practices in life; appreciating the value of something 
pleasant beautiful, melodious or both beauty of nature and art works as a result of human 
relationships; able to present something valuable or create art works that enrich the growth of 
spiritual health.  
 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  4(2-4-6) 
 Smart Life Management  
 เข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเกี่ยวกับการจัดการตนเอง สามารถน าความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง  ได้แก่ การจัดการเวลา  การจัดการสุขภาพ การจัดการการเงิน 
การวางแผนในการเรียน  และการจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่  การปรับตัว การจัดการความขัดแย้ง 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 Understanding concepts and valuing the significance of self-management;  
able to apply this understanding in daily life activities and personal life management--time 
management, health management, study plans and self-management for social life: 
adaptations, conflict management and positive problem solving. 
 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
 Creating Quality of Life 
 เข้าใจและให้คุณค่าเรื่องสุขภาพองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือมิติทา งกาย มิติทางจิต มิติทางสังคมและ
มิติจิตวิญญาณหรือปัญญา สามารถใช้หลักการสุขภาพองค์รวมแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัน
เนื่องมาจากเชื้อโรค จากรสนิยมการใช้ชีวิต จากการโฆษณาชวนเชื่อและการครอบง าลักษณะต่าง ๆ และจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากข้ึน สามารถใช้กิจกรรมการออกก าลังกายและ
นันทนาการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพองค์รวมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Understanding and valuing holistic health in four dimensions--physical, 
spiritual, social and spiritually wise or enlightened; able to apply the holistic health principles to 
solve current problems both problems form illnesses or problems resulting from lifestyles, 
propaganda and various influences as well as social relationships; able to lead a happier life, 
able to use exercise and recreational activities in solving problems and effectively developing 
holistic health. 
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GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life 
 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเพ่ิ มขึ้นของ
ประชากรความมั่นคงทางอาหารทรัพยากรน้ าทรัพยากรพลังงาน ของเสียมลพิษผลกระทบของปรากฏการณ์
ดังกล่าวที่มีต่อมนุษย์สามารถน าความเข้าใจวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือประโยชน์ การใช้จ่าย การ
ลงทุน ในชีวิตประจ าวัน อาทิ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร การควบคุม สามารถรวบรวม
ข้อมูลและสถิติเบื้องต้น อธิบายประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้  
 Able to integrate scientific and mathematical knowledge to understand 
phenomena in daily life--global change, weather change, population increase, food security, 
water resources, energy resources, wastes, pollutions and effects of these phenomena on man; 
able to use scientific and/or mathematical knowledge for daily life benefits--banking and 
financial operations, financial control and management, investments; able to collect data and 
use preliminary statistics to explain the issues mentioned. 
 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต   4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond  
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมใน
หัวข้อ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การจัดการเอกสาร การสร้างงานน าเสนอ 
การสืบค้นข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต อาชญากรรม กฎหมาย และจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Students one required to take a test on fundamentals of information 
technology that covers on the advancement and future trends of information technology; 
information systems for better quality of life; the use of information technology to increase 
work efficiency : document management, creating good presentations, Information retrieval; a 
critical understanding of media and information ; basic knowledge of computer network and 
internet technology ; computer crime, law and ethics in information technology. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ          123 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก           20 หน่วยกิต 
ACT60-100  การบัญชีเบื้องต้น  4(3-2-7) 
 Fundamentals of Accounting 

สมการบัญชี กระบวนการบัญชี แนวคิดในการจัดท ารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการบัญชีในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ  

Accounting equation, accounting cycle, concepts in preparing financial reports 
and disclosers for service, trading and manufacturing business and use of accounting information 
in business decision making. 
 
MAT60-001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   0(0-0-4) 

Basic Mathematics 
สมการก าลังสองและระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรงเส้นโค้ง

พาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม สัญลักษณ์เชิงการบวก 
Quadratic equations and system of linear equations, relations and functions, 

lines, parabolas, exponential and logarithm functions, summation notations. 
 

MAT60-104  คณิตศาสตร์ 1   4(4-0-8) 
 Mathematics I 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT60-001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
Condition:   For students who have received a grade S from MAT60-001 Basic Mathematics 

เซต ฟังก์ชัน ลิมิตความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้หาค่าสุด
ขีดปริพันธ์และการประยุกต์ใช้หาพื้นที่ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

Sets, functions, limits, continuity, rates of change, derivative and its application 
to find extreme values, integral and its application to find area of regions, improper integrals. 
 
MAT60-105  คณิตศาสตร์ 2   4(4-0-8) 
 Mathematics II 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1 
Condition:   For students who have received a grade (A to F) from MAT60-104 Mathematics 

I 
เวกเตอร์อนุพันธ์ย่อยระเบียบวิธีของตัวคูณลากรานจ์ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และการ

ประยุกต์ ก าหนดการเชิงเส้น 
 Vectors, partial derivatives, the method of Lagrange multipliers, system of 
linear equations, matrix and its applications, linear programming. 
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MAT60-111  สถิติประยุกต์   4(4-0-8) 
 Applied Statistics 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Condition:   For students who have received a grade S from MAT60-001 Basic Mathematics 
 สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นที่
ส าคัญ ประชากรและตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดกลาง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม สถิติเชิงอนุมาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 

Descriptive statistics, elementary probability theory, some important random 
variables and its distributions, population and sample, central limit theorem, sampling 
distribution, inferential statistics, correlation and regression analysis. 
 
MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   2(0-4-2) 
 Leadership and team working 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย บุคลิกภาพ 
ลักษณะและบทบาทผู้น า การสื่อสาร การน าประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ การก าหนด
เป้าหมายของทีม การจัดโครงสร้างของทีมงาน เลือกบุคลากรเข้าร่วมทีม การควบคุมและติดตามผล การ
ประเมินผล 

Workshop to develop leadership and team working including  personalities, 
characteristics and roles of leader, communication, effective meeting skills, public speaking, 
team goal setting, team structure, personnel selection, controlling and monitoring, and 
evaluation. 
 
MGT60-301  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน   2(0-4-2) 
 Social engagement 

จัดโครงการตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
โดยใช้ขั้นตอนการจัดการโครงการประกอบด้วย การก าหนดโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การประเมินโครงการและ
การอนุมัติโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการ  
 Conducting project to satisfy the community’s needs and engage with the 
community in the field of related studies by implementing procedure of project management: project 
formulation, project preparation, project assessment and project approval, project implementation, 
and project evaluation. 
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2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ           58  หน่วยกิต 
ECN60-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4(4-0-8) 
 Microeconomics I 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค การจัดสรรทรัพยากร อุปสงค์ อุปทาน ดุลย
ภาพและการแทรกแซงตลาด ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิต  

The framework of Microeconomics; allocation of resources; demand; supply; 
market  equilibrium; and market intervention; elasticity; principles of consumer behavior; 
production theory; cost theory; market structure of product.  
 
ECN60-102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1   4(4-0-8) 
 Macroeconomics I 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์อุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจปิด
และเปิดภายใต้แบบจ าลองมันเดล-เฟลมมิ่ง ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การ
วิเคราะห์ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ความหมายของเงินและภาวะเงินเฟ้อ ทฤษฎีอุป
สงค์และอุปทานของเงิน ตลาดแรงงานและการว่างงาน การก าหนดนโยบายเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมห
ภาค ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการอธิบายลักษณะวัฎจักรทางเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค 

The framework of Macroeconomics; the 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; macroeconomic indicators. 
 
ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   4(4-0-8) 
 Microeconomics II 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Condition:  For students who passed ECN60-101 Microeconomics I 

การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต พฤติกรรมและ
โครงสร้างของตลาดสินค้าประเภทต่างๆ  การก าหนดราคาในตลาดปัจจัยการผลิต ความไม่สมมาตรของข้อมูล 
ผลกระทบภายนอกและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น  

Applications of consumer behavior; cost and production theories; structure 
and behavior of various markets; price determination in input markets; information asymmetry; 
externality and introduction to theory of economic welfare. 
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ECN60-200  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   4(4-0-8) 
 Introduction to Economics 

ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ในเรื่ องปัญหาพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด รายได้
ประชาชาติ ส่วนประกอบและการก าหนดรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง 
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อและการจ้างงาน 

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. 
 
ECN60-201  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   4(4-0-8) 
 Macroeconomics II 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชา ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition:  For students who passed ECN60-102 Macroeconomics I 

ทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ปัจจัยก าหนดอุปสงค์มวลรวม ปัจจัยก าหนด
อุปทานมวลรวม ดุลยภาพในแบบจ าลองสถิตด้านอุปสงค์ (แบบจ าลอง IS-LM) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รายได้ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การจ้างงาน ภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆ ของดุลยภาพในแบบจ าลองสถิตอุปสงค์รวม
และอุปทานรวม (แบบจ าลอง AD-AS) เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์เซียนใหม่ เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิกใหม่ ทฤษฎี
การบริโภคและทฤษฎีการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ภาคต่างประเทศและดุลการช าระเงิน ทฤษฎีและตัว
แบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Theory 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. 
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ECN60-202  คณิตเศรษฐศาสตร์**  4(4-0-8) 
 Mathematics for Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition:   For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 

Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I 
น าแนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชั่น สมการ การหาค่าอนุพันธ์ ในกรณีที่มีตัว

แปรอิสระหนึ่งตัวและหลายตัว ค่าสูงสุดและต่ าสุด อินทริกรัลเบื้องต้น มาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นรวม ฟังก์ชั่นเฉลี่ย และฟังก์ชั่นส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ความยืดหยุ่น 
ดุลยภาพสถิต ดุลยภาพตลาด โปรแกรมเชิงเส้น 

Application of mathematical concepts such as functions, equations and 
derivatives of various variables, maximum and minimum, basic differentials and integrals in 
explaining both macro and micro economic theories. Emphasis will be laid on verifying the 
relationship of economic variables, especially between total, average, and marginal functions. 
Analysis of elasticity, comparative static equilibrium, market equilibrium and linear programming. 

หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
ECN60-203  ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ   4(4-0-8) 
 History of Economics Thoughts 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition:  For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 

Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I 
วิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

โดยเน้นความส าคัญต่อปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค ซึ่งมีผลต่อแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์
ในยุคนั้นๆ 

Evolution of concepts and philosophies of economists in various schools of 
thought, both in the past and present time, emphasis is placed on causes of social and 
economic problems in each period, which affect the thoughts of the economists at the time. 
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ECN60-204  วิเคราะห์และประเมินโครงการ   4(4-0-8) 
 Project Analysis and Evaluation  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-103 

Microeconomics II 
ความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ ความจ าเป็นและความแตกต่างระหว่าง

การวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ องค์ประกอบต่างๆ ของผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
ราคาตลาดและราคาเงาในการหามูลค่าของผลประโยชน์และต้นทุน เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน อัตราคิดลด การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล 

The meaning and importance of the project evaluation; necessary and the 
distinction between financial and economic analysis; the elements of economics benefits and 
costs; market price and shadow price in the value of the benefits and costs; the investment 
decision criteria; discount rate and the cost-effectiveness analysis (CEA). 
 
ECN60-205  เศรษฐมิติ**  4(4-0-8) 
 Econometrics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 และ MAT60-111 สถิติประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 

Microeconomics I, ECN60-102 Macroeconomics I and MAT60-111 Applied 
Statistics 
การน าความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดย

เน้นเทคนิคการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจ าลองถดถอยที่มี
ตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร การใช้
ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสมการไซมัลเทเนียส (Simultaneous Equation System) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแบบจ าลองถดถอย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐมิติ 

Applications of statistical and economic theories in analyzing economic data, 
with emphasis on parameter estimation by least squares method and applications of simple 
and multiple regression models to economic analysis; Parameter estimation and hypothesis 
testing; Estimating of parameters with qualitative independent variables. Introduction to 
nonlinear regression models and simultaneous equation systems; Problems in regression 
analysis; Use of econometric software. 

หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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ECN60-206  เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน    4(4-0-8) 
 Economics of Money and Financial Market 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 

Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I 
บทบาทและความส าคัญของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและตลาดเงิน  

บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์และปริมาณเงิน ธนาคารกลางและการด าเนินนโยบาย
การเงินและผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความส าคัญของเงินในการค้าและการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 

Role and significance of money and credit in an economy; financial system 
and financial markets; role of interest rates in the financial system; commercial banks and 
money supply; central bank and use of monetary policy influencing economic activities; 
significance of money in international trade and international payments. 
 
ECN60-207  เศรษฐศาสตร์การคลัง  4(4-0-8) 
 Public Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 

Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I 
หน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ งบประมาณ ดุลงบประมาณ การใช้จ่ายและรายได้ของรัฐบาล 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบภาษีอากร หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น นโยบายและเป้าหมายทางการคลัง 
Functions of the government in the economy; The government budget and 

fiscal position; Public expenditures and revenues; Taxes; public debt; local government finance; 
Fiscal policies and objectives. 
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ECN60-208  ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Selected Topic in Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 2 และ ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN-103 

Microeconomics II and ECN-201 Macroeconomics II 
ศึกษาเฉพาะเรื่องในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ตั้งแต่

ขั้นตอนการเลือกประเด็นที่ศึกษา การสืบค้นข้อมูลและใช้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

Seleced topic in interested economic issues, with emphasis on students 
participation from the process of selecting, searching and applying economic concepts and 
theories to analyze economic problem. 
 
ECN60-301  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Research Methodology in Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT60-111 สถิติประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from MAT60-111 Applied 

Statistics 
พ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาและการเลือกหัวข้อการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และจริยธรรมใน
การด าเนินการวิจัย  

Basic knowledge of economic research; research problem and topic selected; 
literature review; research hypothesis; research design; proposal writing; and research ethics. 
 
ECN60-302  โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์  2(0-4-2) 
 Computer Programs for Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT60-111 สถิติประยุกต ์
Condition: For students who have received a grade (A to F) from MAT60-111 Applied 

Statistics 
ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือการวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์  
Apply computer programs to analyze economic data. 
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ECN60-303  การเขียนและน าเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Writing and Presentation of Economic Articles 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-301 Research 

Methodology in Economics 
ฝึกทักษะในการเขียนและการน าเสนอวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์  
Practice in economics research writing and presentation. 

 
ECN60-401  เศรษฐกิจไทย   4(4-0-8) 
 Thai Economy 

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก 

Economic structure and economic structural changes of Thailand; economic 
development problems and the roles of Thai government in solving economic problems; and 
the relationship between Thai economy and the world economy. 
 
 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก        20  หน่วยกิต 
 

3.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณวิเคราะห์  
Theory and Quantitative Economics 

 

ECN60-311  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3    4(4-0-8) 
 Microeconomics III 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Condition:  For students who passed ECN60-103 Microeconomics II  
  การประยุกต์ใช้เครื่องมือและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
แนวคิดและการวัดสวัสดิการสังคมของปัจเจกชนและส่วนรวม การวิเคราะห์ดุลยภาพเฉพาะส่วนและดุลยภาพคลุม
ทุกส่วน การเลือกภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร 
  Study advanced tools of microeconomic theory and applications of the theory 
to a range of economic problems; Topics and techniques that are emphasized include: 
concepts and measurement of individual and aggregate consumer welfare; partial and general 
equilibrium efficiency analysis; choice under uncertainty; and information economics. 
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ECN60-312  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3   4(4-0-8) 
 Macroeconomics III  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชา ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition:  For students who passed ECN60-201 Macroeconomics III  

แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลว์ แบบจ าลองของแรมซีย์ -แคส-คูปแมนส์ 
แบบจ าลองเหลื่อมรุ่น แบบจ าลองการเติบโตภายใน ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจจริง ทฤษฎีความผันผวนทางเศรษฐกิจของ
นิวเคนส์เซียน การวิเคราะห์ความไม่สมบูรณ์ของตลาดที่มีพ้ืนฐานจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง ทฤษฎี การ
บริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการว่างงาน เงินเฟ้อ และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วยนโยบาย 

The Solow growth model; the Ramsey-Cass-Koopmans model; the 
overlapping-generations model; the endogenous growth models; real-business-cycle theory; the 
new Keynesian theories of economic fluctuations; analysis of market imperfections using 
advanced microeconomic foundations; theories of consumption; theories of investment; 
theories of unemployment; inflation; stabilization using monetary and fiscal policies. 
 
ECN60-313  เศรษฐมิติ 2  4(4-0-8) 
 Econometrics II 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีสอบผ่านรายวิชา ECN60-205 เศรษฐมิต ิ
Condition: For students who passed ECN60-205 Econometrics 

การประมาณการแบบก าลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจ าลอง
ถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง แบบจ าลองสมการตัวแปรตามเชิงคุณภาพ แบบจ าลองระบบสมการไซมัลเทเนียส โคอินที
เกรชัน และแบบจ าลองดุลยภาพทั่วไปเชิงค านวณ การประยุกต์เทคนิคเศรษฐมิติกับปัญหาความสัมพันธ์ของค่า
ความคลาดเคลื่ อนระหว่างเวลา (Autocorrelation) ปัญหาค่าคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ 
(Heteroskedasticity) ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) ปัญหาการระบุ
แบบจ าลองผิดพลาด (Specification Error) และปัญหาตัวแปรอิสระมีการกระจายและเป็นตัวแปรสุ่ม 
(Stochastic Regressors) การใช้โปรแกรมเศรษฐมิติส าเร็จรูป 

Generalized least squares estimation; Parameter estimation of nonlinear 
regression models; qualitative dependent variable models; simultaneous equation system 
models; cointegration analysis; and introduction to computable general equilibrium model. 
Application of econometric techniques in dealing with the problem of autocorrelation, 
heteroskedasticity, multicollinearity, specification error and stochastic regressors; Use of 
econometric software. 
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ECN60-314  การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Economic Forecasting 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
การพยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การเลือกแบบจ าลองที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์โดยใช้

สมการถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ 
Basic economic forecasting; data and model selection for forecasting with 

simple and multiple regression; time-series decomposition; choosing appropriate forecasting 
techniques. 
 
3.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

Economics of Environment and Natural Resource 
 

ECN60-321  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม   4(4-0-8) 
 Environmental Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด ปัญหาผลกระทบวงนอก 

และสินค้าสาธารณะ ขีดความสามารถในการฟ้ืนคืนตัวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการหมดสิ้นไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดปัญหามลพิษ หลักการและแนวคิดในการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคนิคเบื้องต้นในการตี
ค่า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การตีค่าทรัพยากรที่น ามาใช้ในประเทศไทยและปัญหา 

Welfare economics, market failure, externalities and public goods. Limit of 
recuperation of natural resources and environment. Natural resources depletion problem and 
occurring of pollutions. Effect of pollution on quality of lift. Economics principle and means to 
solve problems of pollution. Principles and concepts of resources and environmental valuation; 
economic concepts related to natural resources and environmental valuation, preliminary-
valuation techniques and application; valuation techniques used in Thailand and obstacles. 
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ECN60-322  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  4(4-0-8) 
 Natural Resource Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปัจจัยการผลิตและสินค้าเพ่ือการบริโภค การหมดสิ้นไปและการ

หายากของทรัพยากรธรรมชาติ การจ าแนกทรัพยากรธรรมชาติ หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ 
เศรษฐศาสตร์ข้ามเวลา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักการ แนวทาง และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Natural resources as production factors and consumer’s goods; resources 
depletion and scarcity; resource classification; principles utilization; inter-temporal economics, 
resources conservation and sustainable uses; principles, guidelines and economic tools in the 
management of natural resources. 
 
ECN60-323  เศรษฐศาสตร์พลังงาน 4(4-0-8) 
 Energy Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
ความหมาย และประเภทของพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา

อธิบายเรื่องพลังงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน กระบวนการหรือกลไกในการ
ก าหนดราคา การใช้นโยบายสาธารณะ เพ่ือการควบคุมการจัดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

Definitions and types of energy in various forms; applications of economic 
concepts to energy topics and environmental; impacts due to energy consumption and 
production; energy price determination mechanism; public policies in managing energy 
utilization and environmental impact mitigation. 
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3.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Economics 

 

ECN60-331  เศรษฐศาสตร์การศึกษาและก าลังคน  4(4-0-8) 
 Economics of Educations and Manpower 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเศรษฐศาสตร์การศึกษา อุปสงค์และอุปทานการศึกษา ต้นทุน

และผลตอบแทนทางการศึกษาในระดับบุคคลและสังคม การประเมินค่าทุนมนุษย์และคุณค่าของทุ นมนุษย์ 
นโยบายและการวางแผนก าลังคนและการศึกษา การเคลื่อนย้ายก าลังคน บทบาทและผลกระทบของรัฐและเอกชน
ในการจัดการการศึกษา การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนโยบายทางด้านการศึกษา 

Concepts and theories of Educational Economics; demand and supply of 
educational economics; costs and benefits of education for individuals and society; evaluation 
and values of human capital; manpower and education policies and planning; manpower 
movement; the role and impact of public and private in educational administration; and the 
impact evaluation of educational policies. 
 
ECN60-332  เศรษฐศาสตร์แรงงาน  4(4-0-8) 
 Labor Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานของตลาดแรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์และทฤษฎีอุปทานใน

ตลาดแรงงาน การก าหนดค่าจ้างและการจ้างงานในตลาดประเภทต่าง ๆ การย้ายถิ่น บทบาทของสถาบันแรงงาน 
การว่างงานและนโยบายของรัฐบาที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 

Concepts and theories of labor market; demand for supply of labors; Wage 
determination and employment in various market structures; behavior and role of labor union; 
role of government in wage determination and employment. 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2563



 

40 
 

ECN60-333  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  4(4-0-8) 
 Health Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
การประยุกต์หลักการและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับภาคสาธารณสุขในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านการคลังในระบบสาธารณสุข การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและด้านบริการ
สาธารณสุข ปัจจัยและประเด็นด้านอุปสงค์และอุปทานของการบริการสาธารณสุข การประเมินมาตรการทางด้าน
สุขภาพและการบริหารสาธารณสุข การปฎิรูประบบสาธารณสุข  

Application analysis of economic principles to health sector concerning health 
problems; health care finance; establishment of security in health care and health services; 
demand and supply of health care services; economic evaluation of health care and health 
care service; and evaluation of health care finance; health care reform. 
 
3.4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  

Agricultural Economics 
 

ECN60-341 เศรษฐศาสตร์เกษตร 4(4-0-8) 
 Agricultural Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเกษตรของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผลิตทาง

การเกษตร การก าหนดราคา การตลาดสินค้าเกษตร การแข่งขัน ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร การค้าระหว่าง
ประเทศ ปัญหาทางการเกษตร นโยบายเกษตร ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

Overall structure of agricultural economy of Thailand; economic theories of 
agricultural production; price determination; agricultural marketing; competition; inputs; 
international trade. Problems in agricultural sector; agricultural policies; and sustainable 
development in agricultural sector. 
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ECN60-342  ตลาดสินค้าเกษตรและการวิเคราะห์ราคา   4(4-0-8) 
 Agricultural Market and Price Analysis 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
หลักการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะสินค้าเกษตร ลักษณะผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตร 

ระบบและหน้าที่ของตลาด วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด ประสิทธิภาพการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์
ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร การก าหนดขึ้นเป็นราคาและการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ราคาผลผลิตเกษตร สถาบันการตลาดสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
และบทบาทของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับตลาดสินค้าเกษตร 

Principles of agricultural market; characteristics of product; producer and 
consumer in agricultural market, function and system of market, market channel marketing 
margin; efficiency of the market; Analysis of agricultural market problems; demand and supply; 
price determination and price adjustment; institutions in agricultural market; future agricultural 
market; and role of government in agricultural market. 
 
ECN60-343  การจัดการธุรกิจฟาร์มและการวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8) 
 Farm Business Management and Project Analysis 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
สภาวะแวดล้อมธุรกิจฟาร์ม หลักเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการตัดสินใจของธุรกิจ

ฟาร์ม โครงสร้างและการจัดการของหน่วยธุรกิจฟาร์ม หลักและการจัดการการผลิต การวางแผนและการวิเคราะห์
การเงินของหน่วยธุรกิจฟาร์ม ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการของหน่วยธุรกิจฟาร์มทั้งภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน 

Farm business environment; principles of economics and business 
administration in farm business decision; Organization and production; principles of production 
management; planning and analysis of farm business finance; possibility of formation and 
evaluation of farm business; project analysis and evaluation of farm business under the 
certainty; and uncertainty circumstance. 
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3.5) เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
Tourism Economics and Creative Economy 

 

ECN60-351  เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 4(4-0-8) 
 Tourism Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
การประยุกต์หลักการและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับภาคการท่องเที่ยว ตัวก าหนด

ความต้องการของผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างการแข่งขันของผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของรัฐในทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

Application analysis of economic principles to tourism; the determinants of 
consumer demand for leisure travel; structure of competition among suppliers of tourism 
services; costs and benefits of tourism development; government’s role in the economic: 
taxation, subsidy, regulation, and protection of the tourism industry; tourism’s impact on the 
environment; and sustainable tourism development. 
 
ECN60-352  เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ    4(4-0-8) 
 Economics of Service Sector 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
ภาพรวมและโครงสร้างภาคบริการ บทบาทและความส าคัญของภาคบริการต่อเศรษฐกิจ 

แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องในสาขาบริการ  
Overview and structure of the service sector; the role and importance of the 

service sector to the economy; economic theories and public policy related to service sector. 
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ECN60-353  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4(4-0-8) 
 Creative Economy 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
นิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความส าคัญและบทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน

ระบบเศรษฐกิจ แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคการ
ผลิตและบริการ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บริบทโลกที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและ
บริการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

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; the 
driving of the creative economy development. 
 
3.6) เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาท้องถิน่ 

Local Development and Political Economics 
 

ECN60-361  เศรษฐศาสตร์การเมือง    4(4-0-8) 
 Political Economy 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเศรษฐศาสตร์

การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ และแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์แนวสถาบัน 
แนวคิดการเลือกสาธารณะ แนวคิดอนุรักษ์นิยมใหม่ แนวคิดราดิกัล และแนวคิดอ่ืนๆ ตลอดจนส านักเศรษฐศาสตร์
การเมืองไทย 

Concepts and theories of classical political economy in particular the political 
economy of Karl Marx and a whole set of political economy’s thoughts and theories like 
institutional economics; public choice; neo conservalism; radical political economy; and other 
thoughts; Thai political economy schools of thought. 
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ECN60-362  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    4(4-0-8) 
 Economics of Local Development 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
วิเคราะห์หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ

บริหารจัดการ การวางแผน การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เข้าใจในหลักการและกลยุทธ์การพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจจากคนในท้องถิ่น และกลยุทธ์ของผู้น าในท้องถิ่น 

Analysis of economic principle to local development; overview of principle of 
local and economic development and an introduction to approaches to organization; planning 
monitoring and evaluation local development plan; understanding of principles and strategies 
of local and economic development in relation to economics theory; local decision making; and 
strategies from local leader. 
 
ECN60-363  เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น    4(4-0-8) 
 Economics of Local Public Finance 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น การเลือกบริการสาธารณะของรัฐบาล

ท้องถิ่น ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของการคลังท้องถิ่น รายได้ รายจ่าย และหนี้สาธารณะของการคลังท้องถิ่น 
ผลกระทบของการคลังท้องถิ่นต่อประชาชน  

Basic concepts of the local financial economics; managerial decisions in the 
public services from local government; economic problems in the local finance; revenues, 
expenditures, and public debt of the local finance; and the local finance impact to the local 
people. 
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3.7) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
International Economics 

 

ECN60-371  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4(4-0-8) 
 International Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 2 และ ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-103 

Microeconomics II and ECN60-201 Macroeconomics II 
ทฤษฎีและนโยบายของการค้าระหว่างประเทศ ผลจากการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของ

มาตรการกีดกันและการส่งเสริมการค้ารูปแบบต่างๆ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ  ทฤษฎีและ
นโยบายของการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินต รา
ต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและนโยบายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

Theory and policy of international trade; international trade effect; the impact 
of trade barriers and trade promotions; international factors movements; theory and policy of 
international finance; balance of payments; international monetary system; exchange rate; 
international monetary institution; international economic integration; foreign investment; 
application of theory and policy of International Economics in current issues. 
 
ECN60-372  นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  4(4-0-8) 
 International Trade and Investment Policies 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ  
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-371 International 

Economics 
วิวัฒนาการของระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่าง

ประเทศ บทบาทของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศในการก าหนดนโยบายการค้า การส่งเสริมการลงทุน และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทและความส าคัญของบริษัทข้ามชาติในการ
จัดสรรเงินลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ ข้อพิพาทและการเจรจา
การค้าและการลงทุนพหุภาคีรอบต่าง ๆ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าข้อตกลงทวิภาคี การท า
ข้อตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตลาดร่วมสมบูรณ์ กลุ่มเศรษฐกิจใช้เงินตราเดียวกัน เป็นต้น 

Evolution of the international trade and financial system, including 
international trade and monetary institutions. The role of the state and international in 
influencing international trade, industrial, investment promotion and capital movement policies. 
The role of multinational corporations in allocating investment funds and resources as well as 
transferring technology among various countries. Trade and investment disputes/agreements 
under various rounds of multilateral trade negotiations. Various forms of economic integration, 
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such bilateral trade agreement, regional bloc or grouping, free trade area, common market and 
economic union. 
 
ECN60-373  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  4(4-0-8) 
 Economic Integration 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ  
Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-371 International 

Economics 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
ผลกระทบจากการรวมกลุ่มอาเซียนต่อประเทศสมาชิกในภาคการผลิต ภาคบริการ และการลงทุน การก าหนด
นโยบายและมาตรการทางการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
  
 Concept Economics exams of international economic integration. The 
economic integration of the countries in the region. Analysis economic structure of ASEAN 
countries and the impact of integration; ASEAN member countries in the manufacturing sector; 
the service sector and investment policies and trade measures and investment to support and 
enhance the competitiveness of Thailand. 
 
3.8) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเลือก (Alternative Economics) 
 

ECN60-381  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  4(4-0-8) 
 Buddhist Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์

แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการ
กระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

Basic concepts of Buddhist Economics; the major differences between 
Buddhist Economics and Mainstream Economics; production theory consumption and product 
distribution as well as the combination of among production; consumption and product 
distribution according to Buddhist Economics; application of Buddhist Economics. 
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ECN60-382  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 4(4-0-8) 
 Behavioral Economics 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ที่อยู่นอกเหนือไปจากข้อสมมติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

กระแสหลัก วิเคราะห์พฤติกรรมและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตัดสินใจที่อยู่บนความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันและ
เป็นธรรมกับพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม เรียนรู้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจากกรณีศึกษา งานวิจัย และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

Behavior of human decision making in addition to the assumptions of 
mainstream economic theory; behavior analysis and economic impact of the decision based on 
altruism; sharing and fairness towards opposing behavior; the study of Behavioral Economics 
from case studies and other related research. 

 
ECN60-383  เศรษฐศาสตร์ทางเลือก  4(4-0-8) 
 Alternative Economics   
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาแตกต่างไปจากแนวคิด

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทางเลือกที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมพ้ืนฐานเฉพาะ อาทิ นิเวศ
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์อิสลาม 
เศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ 

Basic concepts about Alternative Economics to be considered differently from 
the mainstream economics; the study of Alternative Economics used to analyze specific 
behavior; Ecological Economics and the environment, Social Economics, Economics of 
Alternative Energy, Islamic Economics, sufficiency economy, and others. 
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3.9) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  
Public Ecomomics 

 

ECN60-391  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 4(4-0-8) 
 Public Economics  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-101 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 1 และ ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรือ ECN60-200 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-101 
Microeconomics I and ECN60-102 Macroeconomics I or ECN60-200 Introduction 
to Economics 
บทบาทของรัฐบาลไทยในระบบเศรษฐกิจ ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล หลักการภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณ
และนโยบายงบประมาณ นโยบายการคลัง 

Public role in economic system; balance of public and private activities; 
structure of public expenditures and revenues; principles of taxation; impact of tax collection; 
budget and budget policy; fiscal policy.  
 
ECN60-392  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 4(4-0-8) 
 Monetary Theory and Policy 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 2 ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 และ ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
ตลาดการเงิน  

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-103 
Microeconomics II, ECN60-201 Macroeconomics II and ECN60-206 Economics of 
Money and Financial Market 
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน ปริมาณเงินและกระบวนการส่งผ่านที่เชื่อมโยงการ

เปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและจุดมุ่งหมายของ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค การประสานระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเพ่ือการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
แบบจ าลองต่าง ๆ ด้านทฤษฎีการเงิน 

Role of money; transmission mechanism; monetary policy and stabilization; 
fiscal and monetary policy co-ordination; global financial system and international monetary 
policies; monetary models. 
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ECN60-393  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง  4(4-0-8) 
 Fiscal Theory and Policy   
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 2 ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 และ ECN60-207 เศรษฐศาสตร์ 
การคลัง 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-103 
Microeconomics II, ECN60-201 Macroeconomics II and ECN60-207 Public 
Economics. 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ ด้านรายรับ รายจ่าย และหนี้สาธารณะที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  

นโยบายการคลังเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบาย
การเงิน นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ 

Public economic activities i.e. revenue, expenditure and public debt affected 
the economic system; fiscal policies for economic stability and economic development; the 
relationships among monetary policy, fiscal policy and economic development; public debt 
management policy. 
 
 
4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต 
ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education 
 แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษาการปรับตัวในสังคมโครงสร้างองค์กรการท างานงานธุรการ
ในส านักงานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานการวางแผนชีวิตและอาชีพการจัดท าโครงการการเสนอ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการการท าประวัติย่อและจดหมายสมัครงานเทคนิคการสมัครงานและการ
สอบสัมภาษณ์ประสบการณ์สหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตรและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 Concepts and Philosophy of Cooperative Education, Socialization and Social 
Adjustments, Structure of a Business Enterprise, Administrative work Flow, Basic Knowledge of 
Labour Laws, Life-Style and Career Planning, Project Planning, Formal Academic Report Writing and 
Presentation Skills, Preparation of Resume and job Application Letter, Job Application and interview 
Techniques, Cooperative Education Experience of Specific Degree Programmes and Work Ethics. 
 
ECN60-491 สหกิจศึกษา 8 (0-40-0) 
 Cooperative Education 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา ECN60–390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผ่าน

รายวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและมีเกรตเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  
Conditions:  For students who have received an S grade from ECN60-390 Pre-Cooperative 

Education and have passed the minimal requrements of the curriculum and 
the GPAX up to the required 2.00 mimimum. 
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 การท างานจริงเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตร
ก าหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 Real work academically and/or professionally as a full time staff member in 
the approved workplace in an area related to the student’s program of study for one trimester 
but not less than 16 weeks. 
 
ECN60-492 ปฎิบัติทักษะวิชาชีพ 8 (0-40-0) 
 Professional Skill Practice 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา ECN60–390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผ่าน

รายวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด   
Conditions:  For students who have received an S grade from ECN60-390 Pre-Cooperative 

Education 1 and have passed the minimal requrements of the curriculum. 
การปฏิบ ัต ิการวิชาชีพเต็มเวลาไม่น ้อยกว่า 16 ส ัปดาห์ ในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐศาสตร์ 
Full time work performance in the approve workplace in an area related to 

the student’s program of study for one trimester but not less than 16 weeks.  
 
ECN60-394  สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1  8(0-40-0) 
 Cooperative Education in Economics I 
วิชาบังคับก่อน:  เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา ECN60–390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผ่าน

รายวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 
Condition: For students who have received an S grade from ECN60-390 Pre-Cooperative 

Education and have passed the minimal requrements of the curriculum. 
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. 
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ECN60-493  สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2  8(0-40-0) 
 Cooperative Education in Economics II 
วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา ECN60-491 สหกิจศึกษา และสอบผ่านรายวิชาที่

แต่ละหลักสูตรก าหนด 
Prerequisite: For students who have received an S grade from ECN60-491 Cooperative 

Education and have passed the minimal requrements of the curriculum.  
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและท างานในระดับปฏิบัติการเชิงวิชาการ หรือลักษณะงาน

อ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
Working and training at the academic operational level in Economics or 

related fields with an approval from the the board of Economics Program. 
 
ECN60-100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4(4-0-8) 
 Economics for daily life 
 บู รณาการมิ ติทางเศรษฐศาสตร์กั บกระบวนการคิ ดและตั ดสิ นใจในชี 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. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

สถาบัน,ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

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

       (ประเทศญี่ปุ่น) 
M.Econ. (Economics),  

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

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

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

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

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(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 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค 

5. อาจารย์ 
 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง), 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546 

มีผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลังผ่านตาม

เกณฑ์  
(ดังรายละเอียดใน

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

ยิ่งขึ้น 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3* 
 ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 4 
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 4 

หมายเหต:ุ *กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1 ให้ลงทะเบียนเรียนในกลุ่ม
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แทน 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การสหกิจศึกษาในแต่ละครั้งจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
เป็นชุดรายวิชาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาทั้งทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และด้านอ่ืนๆ เพ่ือฝึกฝนกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจภายใต้การควบคุม แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดย
ประกอบด้วย 3 รายวิชาต่อเนื่องกัน ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

1) ECN60-208  ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
Selected Topic in Economics 

เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-103 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 2 และ ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN-103 
Microeconomics II and ECN-201 Macroeconomics II 
ศึกษาเฉพาะเรื่องในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกประเด็นที่ศึกษา การสืบค้นข้อมูลและใช้แนวคิดและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

Seleced topic in interested economic issues, with emphasis on 
students participation from the process of selecting, searching and applying 
economic concepts and theories to analyze economic problem. 
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2) ECN60-301  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Research Methodology in Economics 

เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT-111 สถิติประยุกต์ 
Condition: For students who have received a grade (A to F) from MAT-111 

Applied Statistics 
พ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาและการเลือกหัวข้อการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และ
จริยธรรมในการด าเนินการวิจัย  

Basic knowledge of economic research; research problem and topic 
selected; literature review; research hypothesis; research design; proposal writing; and research 
ethics. 

3) ECN60-303  การเขียนและน าเสนอวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
 Writing and Presentation of Economic Articles 

เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ 

Condition: For students who have received a grade (A to F) from ECN60-301 
Research Methodology in Economics 
ฝึกทักษะในการเขียนและการน าเสนอวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์  
Practice in economics research writing and presentation. 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถแสวงหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่สนใจ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัย

กระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

1. รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 2 
2. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 3 
3. รายวิชาการเขียนและการน าเสนองานวิจัยทาง  ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1. รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน  4  หน่วยกิต  
2. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      จ านวน  4  หน่วยกิต  
3. รายวิชาการเขียนและการน าเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  จ านวน  4  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องสอบผ่าน ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จึงสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ECN60-303 การเขียนและน าเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้ โดยจัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อเสนองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา มีการก าหนดตารางการด าเนินการประจ าวิชาร่วมกัน โดยวิชานี้จะ
เริ่มก่อนปฏิทินการศึกษาปกติ มีการเตรียมความพร้อมโดยการปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยก่อนการ
จัดท าข้อเสนองานวิจัย และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษา โดยจัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา และมีรูปแบบการท ารายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการน าเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของกรรมการงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และ

คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลจากการน าเสนอความก้าวหน้าแต่ละครั้งตามก าหนดการของรายวิชา 
ตั้งแต่การเสนอหัวข้องานวิจัย การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การออกแบบเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการจัดท ารายงานและเสนอผลการวิจัย โดยมีบันทึกการให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าในแต่ละ
ขั้นตอน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลโดยรวม 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มุง่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมทักษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียน การสอน
ในรายวิชาที่เปน็ภาษาอังกฤษต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา และหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์จัดรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ ECN60-202 คณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และ ECN60-205 เศรษฐมิติ เป็นภาษาอังกฤษ 

2. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาความรู้พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ และส่งเสริมให้
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เช่น การ
ใช้ระบบ m-learning การใช้สือ่อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal link & VLS) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
โดยสืบคน้จากอินเทอเนต  

3. ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ และการมีวนิัย 

มีการสร้างภาวะความเปน็ผูน้ าในการปฏิบัตงิานหรือการท างานร่วมกับผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานหรือส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวนิัยใน
ตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าเรียน และสง่งานตรงตามเวลา  

4. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การ
เจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างการเรียนรู้  

5. ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา  

6. ด้านศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานจริง 

สามารถน าองค์ความรู้ในสาขาวิชาไปพฒันาศักยภาพการปฏบิัตงิานจริงของ
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 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
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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 

2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
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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) กิจกรรมกลุ่ม (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  
 3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2563



 

59 
 

 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุ่ม 
 2) ท ารายงานกลุ่ม 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 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 การ

สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 และมีจิตสาธารณะ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  
3) เคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
4) ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาที่สอน ปลูกฝังให้นักศึกษา 

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

เวลา  
3) เห็นคุณค่าของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบบันทึก แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจาก
หลายๆ 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 มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาตรฐานความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยต้องมีมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
2) มีความรอบรู้ในโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย สังคมโลก และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
3) มีความรู้และประสบการณ์จากการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
4) สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
5) สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
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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 โดย

การสอบ 
2) ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า และการท ารายงานในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการและการ

น าเสนอปากเปล่า 
4) การประเมินรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาต้องมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (สหกิจศึกษา) และประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และสังคม โดยต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

1) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์  
3) สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
4) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาวการณ์และบริบททาง
สังคม (มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาวการณ์และบริบททางสังคม)  
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3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
มุ่งเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางด้านต่างๆ กับการแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น
และวิจารณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์การสอนดังนี้ 

- 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) 

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินทักษะทางปัญญาได้จากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  

ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การน าเสนอ การอธิบาย การตอบค าถาม การโต้ตอบสื่อสารกับ
ผู้อื่น  

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ ทั้งใน

องค์กรและในสังคมได้โดยต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 
1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในระดับบุคคล

และ/หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือ  ร่วมกับ

บุคคลอื่น 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับบุคคลอื่น 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆได ้
4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
1) เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
2) เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
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3) เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
4) เน้นการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน

การสอน  
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 ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
รู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยต้องมีมาตรฐานความรู้อย่างน้อยดังนี้ 

1) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น  

2) สามารถสื่อสารและการน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ 
3) สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 

5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะต่างๆ ทั้งด้าน การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือเป็นฐานส าหรับ
การศึกษาที่สูงกว่าในระดับปริญญาตรี  ด้วยการสอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการค้นคว้า การอภิปราย และการน าเสนองาน ทั้งด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน  

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะในด้าน
ต่างๆ 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 และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
5.2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
5.3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้น

ข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
1.3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
1.4) ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของรายวิชา  
2.2) มีความรอบรู้ในโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย สังคมโลกและ/หรือ ศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
2.3) มีความรู้และประสบการณ์จากการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
2.4) สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

    2.5) สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3.2) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
3.3) สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.4) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ (มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์และบริบททางสังคม) 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับบุคคลและ/

หรือระดับกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับบุคคล

อ่ืน 
4.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.4) มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 
4.5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล 
แปลความหมาย และสรุปประเด็น 

5.2) สามารถสื่อสาร และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ 
5.3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ต้องพัฒนา 
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. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                
GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารร่วมสมัย                
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร                
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม                
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ ี                
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน                
GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก                
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณคา่และความงาม                
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด                
3. กลุ่มวิชาสขุพลานามัย                
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต                
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลขการ

สื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ต้องพัฒนา 
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 

5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                
GEN60-151 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัปัจจุบันและอนาคต                
6. กลุ่มวิชาเลือกเสรี                 
ECN60-100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
7. กลุ่มวิชาเตรียมสหกิจศกึษา                 
ECN60-390 เตรียมสหกิจศึกษา                 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

1) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาเอก                      
ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น                      
MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                       
MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1                      
MAT60-105 คณิตศาสตร์ 2                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

MAT60-111 สถิติประยุกต์                      
MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                      
MGT60-301 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน                      
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       
ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                      
ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                      
ECN60-103 ประวัติลัทธิทางเศรษฐกิจ                      
ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้                      
ECN60-201 เศรษฐศาสตร์จลุภาค 2                      
ECN60-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                      
ECN60-203 คณิตเศรษฐศาสตร ์                      
ECN60-204 วิเคราะห์และประเมนิโครงการ                      
ECN60-205 เศรษฐมิต ิ                      
ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงนิและตลาดการเงิน                      
ECN60-207 เศรษฐศาสตร์การคลงั                      
ECN60-208 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์                       
ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์                      
ECN60-302 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

เศรษฐศาสตร ์
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

ECN60-303 การเขียนและน าเสนอบทความทาง
เศรษฐศาสตร ์                      

ECN60-401 เศรษฐกิจไทย                      
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                      
ECN60-311 เศรษฐศาสตร์จลุภาค 3                      
ECN60-312 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                      
ECN60-313 เศรษฐมิติ 2                      
ECN60-314 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร ์                      
ECN60-321 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                      
ECN60-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ                      
ECN60-323 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                      
ECN60-331 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและก าลังคน                      
ECN60-332 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                      
ECN60-333 เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ                      
ECN60-341 เศรษฐศาสตร์เกษตร                      
ECN60-342 ตลาดสินค้าเกษตรและการวเิคราะห์ราคา                      
ECN60-343 การจัดการธรุกิจฟารม์และการวิเคราะห์

โครงการ                      

ECN60-351 เศรษฐศาสตร์ท่องเทีย่ว                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

ECN60-352 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ                      
ECN60-353 เศรษฐศาสตรส์ร้างสรรค ์                      
ECN60-361 เศรษฐศาสตร์การเมอืง                      

ECN60-362 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                      

ECN60-363 เศรษฐศาสตร์การคลงัท้องถิ่น                      

ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                      
ECN60-372 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ                      

ECN60-373 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ                       

ECN60-381 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ                      

ECN60-382 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                      

ECN60-383 เศรษฐศาสตร์ทางเลอืก                      

ECN60-391 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ                      

ECN60-392 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                      

ECN60-393 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง                      
4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                      
ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

ECN60-491 สหกิจศึกษา                      
ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ                      
ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2                      
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หมวดที ่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
ให้ครบทกุรายวิชา 

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

หมวดที่ 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 าแหน่ง
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
ก้าวหน้าทันกับศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรประกอบด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้
ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร

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

5.3 การประเมนิผู้เรียน 
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 
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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 ชื่อเร่ือง 
6. วารสาร/ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
บอกรับโดย สกอ.(ThaiLis)   

11 14 ฐานข้อมูล 

7. วารสาร/ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
บอกรับโดยศูนยบ์รรณสารฯ 

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 ตลอดจนสื่ ออ่ืนๆ 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 
ปีที ่

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรืออ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีที ่

1 2 3 4 5 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. อาจารย์ผูส้อนได้รบัการประเมินการสอนจากนักศึกษาภายหลังการ
เรียนร้อยละ 100 

X X X X X 

14. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเปน็ไปตามแผน X X X X X 
15. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ก.พ. ก าหนด     X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 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 ต้องผ่านเกณฑ์ประเมนิดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย และมจี านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดบัรายวิชา 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. 2554)  
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

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.2554)  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
รวมตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยวิชา  
                                                 (192 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559)( 10 หน่วยวิชา) 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560) (40 หน่วยกิต) 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 4 หน่วยวิชา  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      2 หน่วยวิชา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสุขพลานามยั                          1 หน่วยวิชา 3) กลุ่มวิชาสุขพลานามยั                          4 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์       1 หน่วยวิชา 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์       4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                             1 หน่วยวิชา 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                           4* หน่วยกิต 

   *ไม่นับหน่วยกติในโครงสร้างหลักสูตร 6) กลุ่มวิชาการจัดการ                             1 หน่วยวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 36  หน่วยวิชา 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                        8 หน่วยวิชา 
2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก           10 หน่วยวิชา 
3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเลือก               4 หน่วยวิชา 
4) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                5 หน่วยวิชา 
5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                            9 หน่วยวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 125 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                      20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            58 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                             20 หน่วยกิต 
4)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                         25 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           2 หน่วยวิชา 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                          8 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ.2554)  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
สิ่งท่ีปรับเปลีย่น 

(นอกเหนือจากการนับ
หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       10 หนว่ยวิชา ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         40 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาภาษา                                  4 หน่วยวิชา 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                20 หน่วยกิต  
THA-100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมยั          1(3-2-7) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรว่มสมัย       4(2-4-6)  
ENG-106  ทกัษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                  1(3-2-7) GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั           2(1-2-3)  
ENG-107  ภาษาองักฤษเพือ่สนุทรียศาสตร ์                  1(3-2-7) GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสือ่สาร      2(1-2-3)  
ENG-110  ภาษาองักฤษด้านวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี                                            1(3-2-7) 
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม               2(1-2-3) 
 

 GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสขุภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ด ี                     2(1-2-3) 

 

 GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาชมุชน      4(2-4-6)  
 GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกจิ  4(2-4-6)  
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3 หน่วยวิชา 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หนว่ยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        2 หน่วยวิชา GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็น 

พลเมืองโลก                                4(3-2-7) 
 

SOC-107  สิทธ ิกฎหมาย และสังคม                             1(3-2-7) GEN60-122 ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม     4(3-2-7)  
SOC-108  วฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก                   1(3-2-7)                      GEN60-123 การจดัการชีวิตอย่างชาญฉลาด          4(2-4-6)  
SOC-109  การเมอืง ประชาสงัคม และการเคลือ่นไหว 

ทางสังคม                                                 1(3-2-7)  
  

SOC-110  ชีวิตประจ าวนักับหลกัการอยู่รว่มกนัทางสังคม 1(3-2-
7) 

  

2.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                       1 หน่วยวิชา   
HUM-105 มนุษยภาพ ชีวติ และการพฒันาตนเอง           1(3-2-7)   
HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสนุทรียศาสตร์             1(3-2-7)   
3 กลุ่มวิชากีฬาและนนัทนาการ               0.5 หน่วยวิชา 3. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                           4 หน่วยกิต  
SRE-100  กฬีา นันทนาการ และออกก าลังกาย 

เพื่อสขุภาวะ                                             0.5(1-3-4) 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ              4(2-4-6)  

 ยุบรวมไปอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      1 หน่วยวิชา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           4 หน่วยกิต  
SCI-101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมนุษย์           0.5(2-0-4) GEN60-141 วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

ในชีวิตประจ าวนั                          4(3-2-7) 
 

SCI-102  ประวัตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยี                                          0.5(2-0-4)                                                                                   

  

SCI-103  ชวีิตและธรรมชาต ิ                                    0.5(2-0-4)                                                                                                    
SCI-104  วทิยาศาสตร์และธรุกจิ                               0.5(2-0-4)                                                                                                    
SCI-105  คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน                       0.5(2-0-4)                                                                                                
SCI-106  โลกและระบบสุริยะ                                   0.5(2-0-4)                                                                                                    
SCI-107 พรรณพชืเพือ่ชวีิต                                      0.5(2-0-4)                                                                                                     
SCI-108  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม                                0.5(2-0-4)                                                  
5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ              1.5 หน่วยวิชา 5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                              4 หน่วยกิต  

ITE-104  ความรู้พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1      0.5(1-2-3)       GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบัน 
และอนาคต                                       4(0-0-8) 

 

ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2       0.5(2-0-4)                      

ITE-106 การจัดการงานเอกสารและ การสรา้งงาน 
น าเสนอ                                                  0.5(2-0-4)                

  

ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์                    0.5(2-0-4)                      

ITE-108 การใช้ตารางค านวณและการจัดการฐานขอ้มลู  0.5(2-0-4)                     
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ข หมวดวิชาเฉพาะ                                    36  หน่วยวิชา ข หมวดวิชาเฉพาะ                                      123  หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                     8  หน่วยวิชา 1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเอก                            20  หน่วยกิต  
ACT-100 การบัญชีเบ้ืองต้น                             1(3-2-7) ACT60-100 การบัญชเีบ้ืองตน้                          4(3-2-7)  
 MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                       0(0-0-4) เป็นวิชาบังคับกอ่น 
MAT-107 คณิตศาสตร์ 1                                1(4-0-8) MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1                             4(4-0-8)  
MAT-108 คณิตศาสตร์ 2                                1(4-0-8) MAT60-105 คณิตศาสตร์ 2                             4(4-0-8)  

MAT-117 ความน่าจะเป็น สถิตแิละการประยุกต์    1(4-0-8) MAT60-111 สถิติประยุกต ์                             4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

ECN-311 เศรษฐมิต ิ                                              1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 

BUS-311 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการ                       1(4-0-8)  ยกเลิก 
ECN-312 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร ์                   1(4-0-8)  เปลี่ยนชื่อและย้ายไป

เป็นวิชาเอกบังคับ 
ECN-413 การเขียนและน าเสนอบทความ 

ทางเศรษฐศาสตร ์                            1(4-0-8) 
 เปลี่ยนชื่อและย้ายไป

เป็นวิชาเอกบังคับ 
 MGT60-101 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม       2(0-4-2) วิชาใหม่และเป็นวิชา

แกนส านกัวิชา 
 MGT60-301 พันธกิจสมัพันธ์ชุมชน                    2(0-4-2) วิชาใหม่และเป็นวิชา

แกนส านกัวิชา 
2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก        10  หนว่ยวิชา 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            58  หน่วยกิต  
ECN-120 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                      1(4-0-8) ECN60-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                   4(4-0-8)  
ECN-121 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                      1(4-0-8) ECN60-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                   4(4-0-8)  
ECN-222 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                      1(4-0-8) ECN60-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                   4(4-0-8)  
ECN-223 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                      1(4-0-8) ECN60-201 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                   4(4-0-8)  
ECN-224 ประวัติลทัธิเศรษฐกิจ                        1(4-0-8) ECN60-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกจิ                     4(4-0-8)  
ECN-225 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ                  1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชาเอก

เลือก 
 ECN60-206 เศรษฐศาสตร์การเงนิ 

และตลาดการเงิน                                          4(4-0-8) 
ย้ายมาเป็นวิชาเอก

บังคับ 
ECN-226 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง                 1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชาเอก

เลือก 
 ECN60-207 เศรษฐศาสตร์การคลัง                    4(4-0-8) ย้ายมาเป็นวิชาเอก

บังคับ 
ECN-227 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                       1(4-0-8) ECN60-202 คณิตเศรษฐศาสตร์                        4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
 ECN60-205 เศรษฐมิต ิ                                  4(4-0-8) ย้ายมาเป็นวิชาเอก

บังคับ 
ECN-328 โครงงานเศรษฐศาสตร ์                      1(4-0-8)  ยกเลิก 
 ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ     4(4-0-8) ย้ายมาเป็นเอกบังคับ 
ECN-429 เศรษฐกิจไทย                                 1(4-0-8) ECN60-401 เศรษฐกิจไทย                              4(4-0-8)  
 ECN60-208 ศึกษาเฉพาะเรือ่งทางเศรษฐศาสตร์     4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
 ECN60-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์        4(4-0-8) ย้ายมาเป็นเอกบังคับ 
 ECN60-302 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์   2(2-0-4) วิชาใหม่  
 ECN60-303 การเขียนและน าเสนองานวจิยั 

ทางเศรษฐศาสตร ์                        4(4-0-8) 
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเลือก              4 หนว่ยวิชา  ยกเลิกกลุ่มวิชา 
ECN-231 เศรษฐศาสตรท์างเลอืก                       1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-232 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                      1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-333 เศรษฐกิจสร้างสรรค์                          1(4-0-8)  ย้ายไปเป็นวิชา 

เอกเลอืก 
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ECN-434เศรษฐศาสตร์สายกลาง                        1(4-0-8)  เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก                             5  หน่วยวิชา   
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 5 หนว่ยวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
ECN-241 การวเิคราะห์และประเมนิโครงการ 

ทางเศรษฐศาสตร ์                            1(4-0-8)  
 ย้ายไปเป็นวิชาเอก

บังคับ 
ECN-242 เศรษฐศาสตร์เกษตร                          1(4-0-8)                       จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-243 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรม                  1(4-0-8)                            ยกเลิก 
ECN-344 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ              1(4-0-8)                             จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-345 การวเิคราะห์อนกุรมเวลา                   1(4-0-8)                             จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-346 เศรษฐศาสตรก์ารศกึษาและก าลงัคน      1(4-0-8)                                           จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-447 เศรษฐศาสตร์ภาคบรกิาร                    1(4-0-8)                             จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
ECN-448 เศรษฐกิจอาเซียน                             1(4-0-8)                       ปรับปรุงและจดัเข้า

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ECN-449 การศกึษาหัวขอ้เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์  1(4-0-8)                       ย้ายไปเป็นวิชา 

เอกบังคับ  
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก                               20  หน่วยกิต  
 3.1 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปรมิาณวิเคราะห์   
 ECN60-311 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3                   4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-312 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                   4(4-0-8)  เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-313 เศรษฐมิต ิ2                                4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-314 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์          4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 3.2 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

 ECN60-321 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                 4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ       4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-323 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                    4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 3.3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์   
 ECN60-331 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและก าลังคน   4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-332 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                     4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-510 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                     4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 3.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
 ECN60-341 เศรษฐศาสตร์เกษตร                     4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-342 ตลาดสนิค้าเกษตรและ 

การวเิคราะห์ราคา                        4(4-0-8) 
เปิดรายวิชาใหม ่

 ECN60-343 การจัดการธุรกิจฟาร์มและ 
การวเิคราะห์โครงการ                    4(4-0-8) 

เปิดรายวิชาใหม ่

 3.5 เศรษฐศาสตร์ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 ECN60-351 เศรษฐศาสตร์ทอ่งเที่ยว                   4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-352 เศรษฐศาสตร์ภาคบรกิาร                 4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-353 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์                      4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
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 3.6 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น   
 ECN60-361 เศรษฐศาสตร์การเมอืง                    4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม่  
 ECN60-362 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น         4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม่  
 ECN60-363 เศรษฐศาสตร์การคลังทอ้งถิน่            4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม่  
 3.7 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   
 ECN60-371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ           4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-372 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ               4(4-0-8) ปรับปรุงและเปลี่ยน

รายวิชา 
 ECN60-373 นโยบายการค้าและการลงทนุ 

ระหว่างประเทศ                           4(4-0-8) 
เปิดรายวิชาใหม ่

 3.8 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทางเลือก   
 ECN60-381 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ                    4(4-0-8) ปรับปรุงและเปลี่ยน

รหัสวิชา 
 ECN60-382 เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม                  4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-383 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก                   4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 3.9 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ   
 ECN60-391 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ                   4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
 ECN60-392 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน               4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
 ECN60-393  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง             4(4-0-8) จัดเข้ากลุ่มวิชา 

เอกเลอืก 
5. กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา                           9  หน่วยวิชา 4. กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา                           25  หน่วยกิต  
5.1 สหกิจศึกษา                                   3  หนว่ยวิชา 4.1 สหกิจศึกษา                                    9  หน่วยกิต  
ECN-390 เตรียมสหกิจศึกษา                          0.5(2-0-4) ECN60-390 เตรียมสหกจิศึกษา                        1(0-2-1)  
ECN-491 สหกิจศกึษา                             2.5(0-40-0) 
หรือ 

ECN60-491 สหกิจศึกษา                               8(0-40-0) 
หรือ 

 

ECN-492 ปฏิบัติทักษะวชิาชีพ                      2.5(0-40-0) 
ในกรณีทีน่ักศกึษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจ่ะลงทะเบียน
เรียน รายวิชา ECN-491 สหกิจศกึษา ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ECN-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพแทน 

ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ                     8(0-40-0) 
ในกรณีทีน่ักศกึษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจ่ะลงทะเบียน
เรียน รายวิชา ECN-491 สหกิจศกึษา ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ECN60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพแทน 

 

4.2 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์            6    หน่วยวิชา 4.2 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์             16  หน่วยกิต  
ECN-395 สหกิจศกึษาเศรษฐศาสตร ์1               3(0-40-0) 
 

ECN60-394 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1            8(0-40-0) 
หมายเหตุ: ในกรณทีี่นกัศกึษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ECN60-394 สหกิจศกึษาเศรษฐศาสตร์ 1 ให้
ลงทะเบียนเรียนในกลุม่วิชาเอกเลอืกไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แทน   

 

ECN-496 สหกิจศกึษาเศรษฐศาสตร ์1              3(0-40-0) ECN60-493 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2            8(0-40-0)  
หมวดวิชาเลือกเสร ี                                   2 หน่วยวิชา 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตร ีโดยไม่ขัดตอ่เงื่อนไขของ
รายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสร ี                                    8  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตร ีโดยไม่ขัดตอ่เงื่อนไขของ
รายวิชา  
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ภาคผนวก ข   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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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 01/06/2554 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

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

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี    ไม่มี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์

เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
เศรษฐกิจไทย 
วิเคราะหโ์ครงการ 
เศรษฐศาสตรร์ะว่างประเทศ 
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
เศรษฐศาสตรม์หาภาค 1 
การจัดการฟาร์มและธรุกิจเกษตร 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
การตลาดสินค้าเกษตร 

มิ.ย.2554-
ปัจจุบัน 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 

ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ 
สอนระดับปรญิญาโท 
เศรษฐศาสตร์การจดัการ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร ์
และบรหิารธุรกจิ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร ์

เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
เศรษฐกิจไทย 
วิเคราะหโ์ครงการ 
เศรษฐศาสตรร์ะว่างประเทศ 
ปฏิบัติการวจิัยทางเศรษฐศาสตร ์
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ 
เศรษฐศาสตรม์หาภาค 1 
การจัดการฟาร์มและธรุกิจเกษตร 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
การตลาดสินค้าเกษตร 
ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการ  
สอนระดับปรญิญาโท 
การจัดการทุนทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์การจดัการ 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 

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 Palphanang district in Nakhon si thammarat province. Applied Mechanics and 
Materials, 839 (6), 142-150 

2) พรพิมล ข าเพ็ชร และชูลีรัตน์ คงเรือง (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 
Factors affecting towards sustainable land management. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35 (2), 165-175 

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

4) ศุภธร ชีถนอม ชูลีรัตน์ คงเรือง อรจันทร์ ศิริโชติ (2556). พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง. วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: WMS 
Journal, 2(2), 27-37  
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5) จอมภพ แววศักดิ์ ปราณี หนูทองแก้ว พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ชูลีรัตน์ คงเรือง ยุทธนา ฎิระวณิชกุลย์ 
(2556). สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(24), 399-403  

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

7) Bussagone Tavonprasith,Keskaew Charoanwiriyapap,Weena Leelaprasertsin and 
Chuleerat Kongruang (2012). European Journal of Social Sciences, 32(1), 69-76   

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

ไก่ พันธุ์พ้ืนเมืองในรูปแบบฟาร์มมาตรฐาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านการจัดการ ครั้งที่ 5 (27 พฤษภาคม 2559), มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์, 738-754  

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, และชูลีรัตน์ คงเรือง (2557). ทัศนคติของ
ประชาชนต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมในพ้ืนที่อ าเภอปากพนังและอ าเภอหัวไทรของจังหวัด
นครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2557. (25 
พฤษภาคม 2557) 

6) อนันญา ชีวพันธ์, ชูลีรัตน์ คงเรือง, และอรจันทร์ ศิริโชติ (2556). ทัศนคติของผู้ใช้บริการประกันวินาศ
ภัยที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทวิริยะ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน). การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที 2 : WMS National management 
conference#2. (9 พฤษภาคม 2556) 

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) 
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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/
รางวัลโพสเตอร์ดีเด่น 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. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ 01/06/2555 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์ 1. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

2. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
3. การจัดการธรุกิจฟารม์และการ
วิเคราะหโ์ครงการ 
4. โครงงานเศรษฐศาสตร ์
5. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
6. เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 
7. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร ์
8. การจัดการโครงการ 
9. คณิตศาสตรเ์ศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
10. การจัดการธุรกจิฟาร์มและการ
วิเคราะหโ์ครงการ 
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5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
1) ฮุสเซน นิยมเดชา และ สมใจ หนูผึ้ง (2558). ระบบการจัดการธุรกิจสปาฮาลาล กลุ่มชมชุมมุสลิม

บางคณฑี จังหวัดภูเก็ต.เอกสารน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7. (2 
กรกฎาคม 2558), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 47 

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

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

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 219 
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 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ส านักวิชาการจัดการ 10/06/2547 - ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์พลังงาน  
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควชิา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

ส านักวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์ 1. เศรษฐมิต ิ
2. เศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
4. ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร ์
5. โครงงานเศรษฐศาสตร ์
6. การเขียนและน าเสนอ
บทความทางเศรษฐศาสตร ์
7. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
8. ตลาดสินค้าเกษตรและการ
วิเคราะหร์าคา 
9. เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
10. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและ

10/06/2547 - 
ปัจจุบัน 
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สิ่งแวดล้อม 
11. ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 
12. เศรษฐศาสตร์ส าหรับนัก
รัฐศาสตร ์
13. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
(ปริญญาโท) 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
 1)  Pairote Nualnoom, Walter Wehrmeyer, Stephen Morse (2016). Analysing household 

decision-making on oil palm cultivation in Thailand.  Journal of Land Use Science. (July 
2016), 15(5): 560-578 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ        
 1) ไพโรจน์  นวลนุ่ม . (2560). ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์ พ้ืนเมืองในจังหวัด

นครศรีธรรมราช, วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6. (19 พฤษภาคม 2560), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 
918-930. 

2) พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ และไพโรจน์ นวลนุ่ม. (2560). ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปี
ของการด าเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช , วลัยลักษณ์
วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6. (19 พฤษภาคม 2560), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 499-511. 
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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 (เกยีรตินิยม) / มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

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

2560 - ปัจจุบัน 

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 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
   มี    ไม่มี 
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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), 
1-18. 

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  

1) อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี. วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภาคม 2560).  

2) สโรชา วิริยาธิการนุสรณ์ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. (2560). ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านักปฎิบัติการภูมิภาค ภาคใต้. 
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภาคม 2560). 

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): 13-27. 

4) พงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง. นเรศวรวิจัย     
ครั้งที่ 8. (28 กรกฎาคม 2555), 309-321. 

5) อัญชลี พรชัยเจริญ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์ การพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา. วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่1 (8 พฤษภาคม 2555), 785-794.  
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6) อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธุ์ ค าพรรณ์. 2555. การรับรู้แนวคิด
การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ 
ครั้งที่ 1 (8 พฤษภาคม 2555), 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
นายชวพงษ์ นุ้ยสุข 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 215 
075 672 202 
nchawapo@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 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

ส านักวิชาการจัดการ  เศรษฐศาสตร ์ 1. คณิตศาสตรเ์ศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 
2. คณิตศาสตรเ์ศรษฐศาสตร ์
3. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
4. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร ์
5. เศรษฐศาสตร์เกษตร 
6. ตลาดสินค้าเกษตรและการ
วิเคราะหร์าคา 
7. การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร ์ 
8. วิจัยเศรษฐศาสตร ์

2553 – 
ปัจจุบัน 

 
 
 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

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

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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