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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การนาเสนอ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

22
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

28
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

28
28
28

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการดาเนินงานของคณะโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicator)
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

38
38
38
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

ภาคผนวก ข

ขั้นตอนการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

ภาคผนวก ค

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ง

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร และผลสารวจความคิดเห็นของนิสิต

ภาคผนวก จ

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)

ภาคผนวก ฉ

ประวัติและผลงานของอาจารย์

ภาคผนวก ฌ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Managerial Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
Master of Arts Program in Managerial Economics
M.A. (Managerial Economics)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
แผน ก แบบ ก 2 สาหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ข สาหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและทาสารนิพนธ์
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 และแบบ ข
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการระดับ
มหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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6. สถานภาพหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 )
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2559
1. ได้รั บ อนุ มัติ /เห็ น ชอบหลั กสู ตรจากคณะกรรมการการศึ กษาระดับ บัณ ฑิตศึ กษาในการประชุม ครั้ ง ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2. ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการประชุมครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
มหาบั ณฑิตที่ส าเร็ จ การศึกษา สามารถประกอบอาชีพในสายเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยทางานได้ทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ
1. เศรษฐกร ในหน่วยงานของรัฐ
2. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักวิเคราะห์ ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และนวั ต กรรม ทั้ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
3. ผู้บริหาร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
5. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชี่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
1 ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553

2

3.

ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูร
ธรรม

ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),2541
M.A. (Economics), 2544
MBA. (Business
Administration), 2545
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2552
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), 2536
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2540
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), 2545

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
American University, USA
American University, USA

X-XXXX-XXXXX-XX-X

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

X-XXXX-XXXXX-XX-X

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้ ส ถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ใช้ “แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม” เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มาโดยตลอดภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นมุ่งหวังที่จะบรรลุเ ป้าหมายหลัก 3 ประการโดยในประการแรก
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง คือ การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และใน
ประการสุดท้ายคือ ก่อให้เกิดการกระจายตัวของผลผลิตหรือผลได้จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักทั้งสามประการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานแนวคิดแบบเสรี
นิยมนี้ ได้อาศัย “กลไกตลาด”เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคาดหวังว่าหากกลไกตลาด
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว จะก่อให้เกิด “ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ” และ ก่อให้เกิด “ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”
จากผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า “ภาคเอกชน” นั้นนับเป็นส่วนหนึ่งที่มี
บทบาทสาคัญต่อกลไกตลาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่า
ภาคเอกชนได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ แต่ มิ ไ ด้ ห มายความว่ า
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“ภาครัฐ” จะลดบทบาทลงไป หากแต่ภาครัฐยังคงมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้ส่งเสริม /สนับสนุนและอยู่เบื้องหลัง
ความสาเร็จของภาคเอกชน นอกจากนี้ บทบาทที่สาคัญอีกประการหนึ่งของภาครัฐ คือ การเป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่ค อยป้องกันและแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของกลไก
ตลาด โดยใช้ น โยบายและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและความเป็ น ธรรมทางเศรษฐกิ จ
ยิ่งกว่านั้น ภาครัฐ คอยทาหน้าที่กระตุ้นและฟื้นฟูประเทศในช่วงที่ประเทศเผชิญกับภาวะความยากลาบาก ทั้ง
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตทางการเมื อง ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและระเบียบทาง
สังคมของประเทศให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ล้ ว นมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกันและกันอย่างใกล้ชิดแยกขาดออกจากกันไม่ได้ ดังนั้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ ระดับโลก หากองค์กรภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการความสั มพันธ์ต่อกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้นได้ อีกทั้ง ยังสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" การบรรลุซึ่งเป้าหมายของสังคมที่ มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้นั้นต้องอาศัยการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมทั้งภาคประชาชนด้วย โดยเป้าหมายที่สาคัญ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 คือ การผลักดัน
ให้ประเทศพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร (GDP Per
Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 301,199บาท
ต่อคนต่อปี ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ว่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัว ได้เฉลี่ ยไม่ต่า
กว่า 5% ผลิตภาพการผลิ ตของประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 2.5% ต่อปี การลงทุนรวมโดยเฉลี่ยขยายตัวไม่ต่า
กว่า 8% และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4% ต่อปี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การทาให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นไม่ง่าย เพราะถ้าคิดบนพื้นฐาน
ว่า จีดีพีของประเทศโตได้ปีละ 3.7% ก็ต้องขยายตัวต่อเนื่องกันในระดับนี้ไม่ต่ากว่า 15 ปี ประเทศไทยจึงจะหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยยังเผชิญกับปัญหาสาคัญ ที่เป็นข้อจากัด เช่น การ
หดตัวของประชากรวัยแรงงาน การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมที่ยังไม่ทันต่อสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลประชากรสูงอายุที่สาคัญความท้าทายของประเทศ
ในระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้า ไม่ได้มีข้อจากัดในเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น ยังมีประเด็นทางสังคมอีกมากที่ต้องวางแผน
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ทั้งคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความแออัดของประชากรใน
สังคมเมือง การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว และการแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบ ฯลฯ
เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ดัง นั้นหากอาศัย
แก้ปั ญหาด้ว ยวิธีการแบบเดิมๆ ที่เน้ น ให้ รั ฐ เป็นองค์กรหลั กในการแก้ไ ขปั ญหาต่ างๆที่เ กิด ขึ้นในสั งคมไทย
ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆคงจะเป็นไปได้อย่างยากและต้องใช้เวลาในการดาเนินการที่ยาวนาน ซึ่งอาจ
ไม่ทันกับความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะปาน
กลางและระยะยาวของประเทศจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของทุกภาคีในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้
มีบทบาทอย่างสาคัญในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นความต้องการหลุดพ้นจากกับดักประเทศปานกลางสามารถที่จะ
บรรลุได้หากได้รับ ความร่ว มมื อเป็น อย่างดีจากภาคเอกชนภายใต้การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากภาครัฐ
นอกจากนั้น ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอื่นๆในสังคมไทยหากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
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คิด ร่วมวางแผนและร่วมดาเนินการในลักษณะเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐ เป็นที่แน่ชัดว่า สังคมไทยสามารถก้าว
พ้นปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายของสังคมที่มี ความ
มั่งคั่ง มั่นคง และ ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว เห็นได้ว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ล้วนมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ จึ งนับว่า มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เนื่องจาก เศรษฐศาสตร์ถือเป็นการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การจัดการ จะส่งผลให้ประเทศมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จะทาให้มีแรงขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจได้ใน
ระยะอันสั้น โดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้บรรลุพันธกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า
ในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก้าวพ้นจากสภาวะที่เรียกว่า “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”
มีการจัดสรรทรัพยากรและระบบนิเวศน์อย่างสมดุลและยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดารง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภายใต้บริบทของสังคมโลก อันเป็นการนาคุณค่าของสังคมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
พร้อมๆ กับการเปิดรับวัฒนธรรมสากลอย่างสร้างสรรค์
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา สร้างองค์ความรู้
และผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้เข้ากับการจั ดการภาครัฐและภาคเอกชน
เนื่องจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศหากการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด การภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสอง โดย
มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงประยุกต์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปใช้ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการภาครัฐและภาคเอกชนไทยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน
1.3.2 สร้างสรรค์งานวิจัย บนพื้นฐานการจัดการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
1.3.3 ผลิตมหาบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเปี่ยมด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อ
ความเป็นผู้นาในด้านวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ติดตามการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุง

กลยุทธ์
1. จัดอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
2. สอบถามความคิดเห็นของนิสิต
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ทันวิทยาการ 1. สนับสนุนให้อาจารย์ให้ได้
และผลิตผลงานทางวิชาการแก่สังคม
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์โดยการศึกษาต่อ
ดูงาน อบรม สัมมนา ทาวิจัย
และเผยแพร่ผลงาน โดย
บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียนการ
1. ปรับปรุงห้องบรรยายและสื่อ
สอนให้เพียงพอและทันสมัย
ให้เหมาะสม
2. จัดหาห้องค้นคว้าวิจัยสาหรับ
นิสิตในหลักสูตร
สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาทั้งใน สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
และต่างประเทศ
สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้
1. เอกสารสรุปผลการสัมมนา
2. รายงานสรุปความเห็นของ
นิสิต

1. จานวนอาจารย์ที่ศึกษา
ฝึกอบรม
2. ปริมาณงานวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและผลงาน
วิชาการในลักษณะต่างๆ
ห้องเรียน ห้องประชุมและสื่อการ
เรียนการสอนได้รับการปรับปรุง
ให้เพียงพอและทันสมัย
จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น
สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคปลาย
มกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม
(ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.
2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อ 17
2.2.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ผู้เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้ การ
รับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตที่มีการทางานประจาควบคู่กับการเรียน อาจมีปัญหาด้านการจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและ
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกาหนด ทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.3.2 นิสิตมีพื้นฐานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ที่ไม่เท่ากันจึงอาจเกิดปัญหาใน
การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในหัวข้อ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ โดยเป็นวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต ก่อนเริ่มเรียนรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร
2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนากฎระเบียบและเทคนิคการ
แบ่ งเวลาเรี ยนในระดับบั ณฑิตศึกษา เพื่อให้ ว างเป้าหมายการศึกษาให้ สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่
กาหนดในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี

2559
25
25
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
25
10
5
25
25
5
50
35
10
25
25
10

2563
5
5
10
5

แผน ข
ชั้นปี

2559
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
25
20
5
25
20
25
45
25
25
20

2563
5
5
10
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ปีงบประมาณ
2562

2563

7,000,000

4,000,000
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รายละเอียดรายรับ
งบประมาณเงินรายได้

2559
5,000,000

2560

2561

15,000,000

16,000,000

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมปีการศึกษาละ 100,000 บาท

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
ทุนสาหรับนิสิต
ค่าใช้จ่ายในดาเนินงาน
งบพัฒนานิสิต
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 10%) (2 ปี)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 10%) (2 ปี)
ค่าส่วนกลางคณะ เช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภค (2 ปี)
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย 4,360 ต่อปี
หอสมุดกลาง 3,000 ต่อปี
สานักคอมพิวเตอร์ 1,040 ต่อปี
บัณฑิตวิทยาลัย 5,904 ต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
จานวนนิสิต 25 คน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน

1,036,800
100,000
350,000
100,000
200,000
50,000
1,046,153
200,000

41,472
4,000
14,000
4,000
8,000
2,000
41,846
8,000

200,000
200,000
200,000

8,000
8,000
8,000
15,000

200,000

8,000
8,720
6,000
2,080
11,808
200,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
แผน ก แบบ ก 2
สาหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ ข
สาหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชา และทาสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้
1) แผน ก แบบ ก 2 เน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์
2) แผน ข เน้นการศึกษารายวิชา และทาสารนิพนธ์

รายวิชา/หมวดวิชา
1. รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
2. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิต
24
18
6

แผน ข
หน่วยกิต
30
18
12

12

-

36

6
36

หมายเหตุ : หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นพื้นฐานความรู้เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สาหรับ
นิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ศฐ 510* เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
2(2-0-4)
EC 510*
Fundamental Economics
ศฐ 511
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
EC 511
Quantitative Analysis for Management
ศฐ 512
เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
EC 512
Applied Microeconomics for Management
ศฐ 513
เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
EC 513
Applied Macroeconomics for Management
ศฐ 521
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
EC 521
Research Methodology in Economics
ศฐ 531
เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์
3(3-0-6)
EC 531
Applied Managerial Economics
ศฐ 532
เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
EC 532
Strategic Economics
ศฐ 533
สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
1(0-2-1)
EC 533
Seminars in Current Economic Issues
หมวดวิชาเลือก
ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
EC 631 Economics of Project Analysis and Evaluation
ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน
3(2-2-5)
EC 632 Economics of Financial Management
ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
EC 633 Economics of Logistics Management
ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
EC 634 Analysis of Policy and Economic Environment
ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
EC 635 Information Technology and Innovation for Economist
ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
EC 636 Game Theory for Business Management
ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
EC 637 Economics of Organization and Human Resources Management
ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
EC 638 Economic Development in Globalization
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ศฐ 639
EC 639

เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

Economic of International Trade and Financial Management

หมายเหตุ * รายวิชาสาหรับนิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์
EC 691 Thesis
ศฐ 692 สารนิพนธ์
EC 692 Independent Study

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 กาหนดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

นก. ภาคการศึกษาที่ 2

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการ
ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
ประยุกต์เพื่อการ
จัดการ
ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ประยุกต์เพื่อการจัดการ

3
3
3

นก. ภาคฤดูร้อน

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
2
เศรษฐศาสตร์
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3
ประยุกต์

นก.

วิชาเลือก 1

3

วิชาเลือก 2

3

ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 3
ศฐ 533 สัมมนาประเด็น
1
ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

นก. ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์

6

6

รวม 6 หน่วยกิต

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์

รวม 6 หน่วยกิต
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แผน ข กาหนดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

นก. ภาคการศึกษาที่ 2

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการ
ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
ประยุกต์เพื่อการ
จัดการ
ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ประยุกต์เพื่อการจัดการ

3
3
3

นก. ภาคฤดูร้อน

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
2
เศรษฐศาสตร์
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3
ประยุกต์

นก.

วิชาเลือก 1

3

วิชาเลือก 2

3

ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 3
ศฐ 533 สัมมนาประเด็น
1
ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4

รวม 9 หน่วยกิต

นก. ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3
3

6

รวม 6 หน่วยกิต

ศฐ 692 สารนิพนธ์

รวม 6 หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ศฐ 510
เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
2(2-0-4)
EC 510
Fundamental Economics
ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน ตลาดประเภทต่างๆ ความล้มเหลว
ของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานที่จาเป็นในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์
ศฐ 511
EC 511

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis for Management
ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์
ผลจากแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
โดยนาหลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทั้งในองค์กร
ศฐ 512
EC 512

เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
Applied Microeconomics for Management
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ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ทฤษฎีราคา
ทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างตลาด ทฤษฎีสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหากลไกตลาดล้มเหลว รวมถึงการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
ศฐ 513
เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
EC 513
Applied Macroeconomics for Management
ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคสานักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป รวมทั้งแบบจาลองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหา
และนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
ศฐ 521
EC 521

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
Research Methodology in Economics
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การพัฒนา
เครื่องมือเพื่อทาการวิจัย ศึกษาประเภทของข้อมูลและการจัดกระทาข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ และเขียนบทความ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ
ศฐ 531
EC 531

เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Managerial Economics
ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
เสมอภาคในเศรษฐกิจและสั งคม แนวปฏิบั ติที่ดีข องกิจกรรมความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมขององค์ กรภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
ศฐ 532
EC 532

เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กล
ยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้นากับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เปรียบเทียบการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤติในองค์กร
ศฐ 533
EC 533

สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
1(0-2-1)
Seminars in Current Economic Issues
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็นประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้
พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพี ยง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล
รวมทั้ง ประเด็นการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้อง
ศฐ 631
EC 631

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Economics of Project Analysis and Evaluation
ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นสาคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการวางแผนและการประเมินโครงการ
รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์โครงการและการ
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จัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการวางแผนและการประเมินผลโครงการ สังเคราะห์กรณีศึกษาการ
ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ศฐ 632
EC 632

เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน
3(2-2-5)
Economics of Financial Management
ศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิคต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ศฐ 633
EC 633

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Economics of Logistics Management
ศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนของการผลิต การกระจายสินค้า แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์และการวางแผนระบบระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชน
ศฐ 634

การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

EC 634

Analysis of Policy and Economic Environment
วิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์
ผลกระทบของนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ศึกษาบทบาท
ของภาคเอกชนในการกาหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ
ศฐ 635
EC 635

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Information Technology and Innovation for Economist
ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งกรณีศึกษาใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ศฐ 636
EC 636

ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Game Theory for Business Management
ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การกาหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการแข่งขันทางธุรกิจ
ศฐ 637
EC 637

เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Economics of Organization and Human Resources Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การลงทุนในทุนมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรม
สุขภาพและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การ
วางแผนอัตรากาลังคน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงาน
สัมพันธ์ การประเมินผลการทางาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ทัน
ต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก
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ศฐ 638
EC 638

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Economic Development in Globalization
วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า การลงทุนและระบบ
การเงิ น การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริ ก าร
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศึกษา
ศฐ 639
EC 639

เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Economics of International Trade and Finance Management
ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการนาไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบายเศรษฐกิ จ โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ดุ ล การช าระเงิ น การปรั บ ตั ว ของดุ ล การช าระเงิ น
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงนโยบายการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ศฐ 691
EC 691

ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การวิจัยขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ศฐ 692
EC 692

สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
5-6

หมายถึง
หมายถึง

ระดับของรายวิชา
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต

เลขรหัสตัวกลาง
1
2
3
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
วิธีวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

เลขรหัสตัวท้าย

หมายถึง

ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

รายชี่อคณาจารย์
ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553

2

3.

ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ,2541
M.A. (Economics), 2544
MBA. (Business Administration),
2545
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2552
ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), 2536
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2540
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), 2545

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
X-XXXX-XXXXX-XX-X
American University, USA
American University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

X-XXXX-XXXXX-XX-X

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1.
2.

3.
4.

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ
ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา*
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553
ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม* ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2541
M.A. (Economics), 2544
MBA., 2545
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2552
ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร*
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), 2536
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2540
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), 2545
รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นยิ ม
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
2525
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา),
2545
รายชี่อคณาจารย์

เลขประจาตัว
ประชาชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
X-XXXX-XXXXXสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
XX-X
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
X-XXXX-XXXXXAmerican University, USA
XX-X
American University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
X-XXXX-XXXXXมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XX-X
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
X-XXXX-XXXXXสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
XX-X
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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ลาดับ

รายชี่อคณาจารย์

5.

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร
เพิ่มพูนวิวัฒน์

6.

ผศ.ดร.จิรวัฒน์
เจริญสถาพรกุล

7.

ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

8.

ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส

9.

ดร.BUI THI MINH TAM

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),
2536
M.S. (Economics), 2539
Ph.D (Economics), 2543
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
2537
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2542
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร), 2550
วท.บ. (จิตวิทยา), 2538
พม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์),
2540
Post Degree Specialization
Certificate (Economics), 2545
M.A. (Economics), 2546
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
วิเคราะห์) ,2542
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2545
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2554
B.E. (International Trade),
2542
M.A. (Economics of
Development), 2545

10.

ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

11.

อ.ดร.ศิวลาภ
สุขไพบูลวัฒน์

ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), 2540
ศศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
2543
Ph.D. (Economics), 2554
วทบ. (เศรษฐศาสตร์) ,2536
วทม. (เศรษฐศาสตร์) ,2539
ปรด. (เศรษฐศาสตร์), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
University of Utah, USA
University of Utah, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
X-XXXX-XXXXXXX-X
X-XXXX-XXXXXXX-X

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ X-XXXX-XXXXXสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ XX-X
University of Saskatchewan,
Canada
University of Saskatchewan,
Canada
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X-XXXX-XXXXXXX-X
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Foreign Trade University,
X-XXXX-XXXXXVietnam
XX-X
Institute of Social Studies,
the Netherlands & National
Economics of University of
Vietnam
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
X-XXXX-XXXXXสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ XX-X
University of NebraskaLincoln, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
X-XXXX-XXXXXมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XX-X
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลาดับ
12.

รายชี่อคณาจารย์
อ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์),2552
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์),2554
ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์),2558

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
X-XXXX-XXXXXXX-X

หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปขั้นตอนการทา ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ภาคผนวก
ข) สาหรับการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน
และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ การ
ประเมินให้กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว ให้ผลการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช 2554 หมวด 5 เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยเนื้อหากระบวนการวิจัย การเขียน และ
การสอบปากเปล่า
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ า
1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 เรื่อง การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ข้อ 46 ปริญญา
นิพนธ์ และข้อ 47 สารนิพนธ์
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข
สารนิพนธ์
จานวน 6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คาแนะนาแก่นิสิต
ดังนี้
ปริญญานิพนธ์ นิสิตดาเนินการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทา
ปริญญานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นั้นๆ แล้วเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจึงดาเนินการทาตามขั้นตอนข้อ 5.1 แนวปฏิบัติในการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
สารนิ พ นธ์ นิ สิ ต ต้ อ งด าเนิ น การเสนอหั ว ข้ อ สารนิพ นธ์ และชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาสารนิพ นธ์ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้นั้นแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น
จึงดาเนินการทาตามขั้นตอนข้อ 5.1 แนวปฏิบัติในการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวด 5 ข้อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
การประเมินให้กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละเพื่อ
สังคม และมีจรรยาบรรณในการทางานวิจยั ไม่บิดเบือน
ข้อมูล
(2) มีความรู้ความสามรถทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี
เหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวจิ ารณปัญญา
(4) มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น
สามารถเป็นผู้นา และผู้ตามได้ตามบริบทที่ได้รับ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และ
เสียสละในชัว่ โมงการบรรยายและการสัมมนา มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทางานวิจยั
มีการศึกษาในชั้นเรียน ปฏิบัติการ แก้โจทย์ปัญหา การทา
วิจัย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการ ฝึก
ทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย
มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปราย การนาเสนอ
การทารายงาน และทาวิจัยเป็นทีม
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา และสัมมนา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
1. มีการเรียนการสอนที่เน้นกรณีศึกษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของสังคม
ข้อบังคับต่างๆ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต
2. เป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 2. กาหนดเกณฑ์จรรยาบรรณทาง
วิจัย
วิชาการหรือการวิจัยทุกรายวิชา
3. มีการพัฒนาทักษะชีวิต (life skill) 3. ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในฐานะเป็นผู้นาหรือผู้ตามที่มี
หรือผู้ตามโดยมอบหมายการทางาน
คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นทีมทั้งในรายวิชา และกิจกรรมนอก
ชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการอยู่ร่วม
ชั้นกัน
2. ประเมินจากผลงานของนิสิตและมี
การพิจารณาบทลงโทษ หากคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
และผลงาน
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 1. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry
และทฤษฏีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
Based) โดยการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
และสังเคราะห์ การศึกษานอกสถานที่
รวมทั้ง การสืบค้นข้อมูลและการใช้
เครื่องมือการคานวณสมัยใหม่
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ 2. สอนแบบใช้ปัญหาหรือกรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้
เป็นพื้นฐาน (Problem Based
learning)
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ 3. สอนแบบบูรณาการ (Integrated
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
Teaching) โดยเน้นกระบวนการจัด
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและเท่าทันการ ประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ
เปลี่ยนแปลง

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากรายงาน การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า การนาเสนอรายงาน
และผลงานวิจยั รวมถึงงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. สามารถสังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ที่
เรียน เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็นที่ซับซ้อนได้
2. สามารถบูรณาการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาและสร้างความรู้ใหม่รวมทั้งการ
ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
และมีทักษะการทากรณีศึกษา

กลยุทธ์การสอน
สัมมนาในประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์การจัดการ โดยมีอาจารย์
ผู้สอน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ/
ผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
เป็นผู้อานวยกระตุ้นการเรียนรู้
(facilitator) และเน้นให้เกิดความคิด
ริเริ่ม (initiatives)

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากรายงาน การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า การนาเสนอรายงาน
และผลงานวิจยั รวมถึงงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที่ (Collaboration Skill) อันจะ
นาไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
(Professional Skill)
2. มีความเป็นผู้นาหรือผู้ตามที่เหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
3. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. กาหนดให้มีการทางานวิเคราะห์
กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิต ในการทารายงาน
การนาเสนอผลงาน หรือรายงานในวิชา
ต่างๆ หรือการสอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์
2. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกัน
และกัน (Peer Evaluation) ในกิจกรรม/
โครงการ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการ
นาเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
เหมาะสม
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิตมิ าประยุกต์ใช้
3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อบูรณา
การและฝึกการใช้คอมพิวเตอร์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์
2. ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้อง
ใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
3. ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าใน
ห้องเรียน โดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ
4. สนับสนุนให้ผู้เขียนวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากกิจกรรมที่มอบหมาย
ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
2. ประเมินผลจากความสามารถใน
การนาเสนอผลงานของนิสิต
ทางด้านเทคนิคการนาเสนอ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้

(Curriculum

มาตรฐานผลการเรียนรู้
1.คุณธรรมและจริยธรรม

ลายละเอียดผการเรียนรู้
1.1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
1.2. เป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจยั
1.3. มีการพัฒนาทักษะชีวิต (life skill) ในฐานะเป็นผู้นา
หรือผู้ตามที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่
2.ความรู้
สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้และการ
ประยุกต์ใช้
2.3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
3.1. สามารถสังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียน เพื่อ
3.ทักษะทางปัญญา
นามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ซับซ้อนได้
3.2. สามารถบูรณาการงานวิจยั เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความรู้ใหม่รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
3.3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็น
ระบบและมีทักษะการทากรณีศึกษา
4.1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ (Collaboration Skill) อันจะ
รับผิดชอบ
นาไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Professional Skill)
4.2. มีความเป็นผู้นาหรือผู้ตามที่เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
4.3. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการนาเสนอ โดย
5.การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสม
5.2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติมาประยุกต์ใช้
5.3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาผลการเรียนรู้
ศฐ 510 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์
ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน
ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

3

ความรู้
1

2

ทักษะทางปัญญา
3

1

2
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ทักษะทางการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1
2
3
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) (ต่อ)

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาผลการเรียนรู้
1

ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์
ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์

ศฐ 692 สารนิพนธ์

หมายเหตุ

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะทางการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1
2
3
1
2
3

2

3

1

2

3

1

2

3













































































































































 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกาลังศึกษา
กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต รวมทั้ง การทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการทวน
สอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลาดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากการสาเร็จการศึกษา
มีการติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานทา มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษ ณ์
บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้ อ มทางวิช าการ คุณลั กษณะของนิสิ ต และบัณ ฑิ ต ความพร้อ มของอาคารของสถานที่ และการ
ดาเนินการ มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะเศรษฐศาสตร์ และโดยนิสิต เพื่อนาผลที่ได้มา
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(แผน ก2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงายสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่ าว และเป็ น ไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยศรีน ครินทรวิโ รฒว่าด้ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
(แผน ข) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่ว นหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน/คณะบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ทักษะการวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทั่วไปและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ รวมทั้งเทคนิคการสอน
2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการ
บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและด้านวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 จัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ที่เป็น
ประโยชน์
2.2.2 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 สร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.2.4 สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ทาหน้าที่กากับดูแล ให้คาปรึกษา
และแนะนานิสิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรดังนี้
1. เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาตารางสอน
ของแต่ละภาคเรียน
2. ติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการจัดประชุมเพื่อติดตาม
ผลการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินผลการเรียนการสอน
1) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน มีการประเมิน ผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอน
ของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่
ส่งผล กระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5. ดาเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
6. ติดตามผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
7. ประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตรเมื่อครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิสิต
ชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จากนั้นจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
8. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
9. ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรโดยน าผลการประเมิน จากข้ อ 1.7 และ 1.8 มาปรับปรุงให้ ทันสมั ย และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะพิเศษที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ควบคู่ไปกับความรู้ด้านการจัดการ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและสามารถสื่อสารได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้ รวมทั้งบัณฑิตของหลักสูตรต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปี่ยมด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อความเป็นผู้นาในด้านวิ ชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
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ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจึงมีการระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุ กปี
การศึกษาที่ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 5) ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสารวจความพึงพอใจทั้ง 5 ประเด็นจากผู้ใช้
บัณฑิต โดยการใช้แบบสอบถาม แล้วนาผลสารวจมาวิเคราะห์เพื่อนามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป เพื่อให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. นิสิต
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์การจัด การมีร ะบบการรั บนิสิ ตเข้า ศึก ษาใน
หลักสูตรเพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาตามแผนที่
กาหนด โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา รวมทั้งการควบคุมการดูแล การให้ คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวการเรียน การทาวิจัย เพื่อให้นิสิตสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนมี
ระบบในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เรียนอย่างมีความสุข โดยมีกลไกดังต่อไปนี้
การรับนิสิต
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร กาหนดจานวนการรับนิสิตใน
แต่ละปีการศึกษาโดยมีการกาหนดการรับนิสิตแผน ก จานวน 25 คนและแผน ข จานวน 25 คน ตามที่กาหนด
ไว้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร
2. หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประกาศรั บ นิ สิ ต โดยมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รทั้ ง ในสื่ อ ของ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิด
ต่างๆเช่นแผ่นพับ โปสเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
3. มี ก ารก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งผ่ า นการสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษที่ จั ด โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย หลั ง จากนั้ น ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษจะต้ อ งสอบสั ม ภาษณ์ กั บ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณารับนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ผ่ านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลั กสูตรไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรหากจานวนนิสิตที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตจะทาการเปิดรับนิสิตในรอบสองต่อไป
6. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินระบบการรับนิสิตและหาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบและกลไกในการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้
นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยมีระบบและกลไกดังนี้
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1.กาหนดให้ นิ สิ ตที่จ ะเข้าศึก ษาในหลั กสู ตรต้อ งเข้ าร่ว มโครงการปฐมนิเ ทศที่บัณ ฑิตวิทยาลั ยจัด เพื่ อ
รับทราบข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้ง ระเบียบการต่างๆในการเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หลังจากนั้นนิสิตจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒเพื่อรับฟังการแนะนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่หนึ่ง อาจารย์ผู้สอน
และนิสิตรุ่นพี่ รวมทั้งรับฟังคาแนะนา เกี่ยวกับแผนการเรียน การลงทะเบียน สถานที่เรียน การทาปริญญา
นิพนธ์ รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการทา
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความพร้อมของนิสิตที่จะเรียนต่อ ในหลักสูตร หากนิสิต
ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทางหลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นพื้น ฐานความรู้เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ สาหรับนิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
การควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง
2. หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ให้แก่นิสิตในปีที่ 2 โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ นิสิตสนใจ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ช่วยกลั่นกรองหัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้อยู่ในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ
3. นิสิตเสนอสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
4. อาจารที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ กากับดูแลการทาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ของนิสิตให้
สาเร็จตามแผนที่หลักสูตรกาหนดและกาหนดให้นิสิตสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นอกจากนั้น
อาจารย์ ที่ป รึกษาปริญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ ต้องดูแลให้ คาแนะนาแก่นิสิตในการเผยแพร่ผ ลงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ในรูปแบบการนาเสนอผลงานในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการให้คาปรึกษาวิชาการ การทาปริญญานิพนธ์ตลอดจนมีการแนะแนวนิสิต
เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จในการเรียนซึ่งมีผลต่ออัตราการคงอยู่
และการสาเร็จการศึกษาของนิสิต โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็น
ช่องทางการให้คาปรึ กษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอื่นๆของนิสิต และการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ในชั้นปีที่สองเพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา วางแผนการทา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ และในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ มีการกาหนดให้นิสิตทาโครงร่างปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ในรายวิชาเพื่อให้ นิสิ ต
สามารถนาไปต่อยอดทาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ได้ต่อไปและทาให้นิสิตทาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์สาเร็จ
ได้เร็วขึ้น
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ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรทาการแจ้งนิสิตในวันปฐมนิเทศเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรต่อประธานหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรง ทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข หากเป็นเรื่องในเชิง
นโยบาย ประธานหลักสูตรจะนาเสนอต่อที่ประชุมระดับคณะเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป
4. อาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มีกระบวนการบริหารและพัฒ นา
อาจารย์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ โดยระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามที่หลักสูตรต้องการ รวมถึงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์นั้น มีระบบและกลไกดังนี้
การรับอาจารย์ใหม่
1. คณะทาบันทึกข้อความถึงกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครสอบ
คัดเลือกตาแหน่งอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยติดบอร์ดประกาศรับสมัครงานของ
กองการเจ้ าหน้ า ที่ ชั้น 3 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยศรี น คริ นทรวิโ รฒ และประกาศทาง
http://news.swu.ac.th/job.asp
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
4. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาหนด
5. สรุปผลการสอบคัดเลือกฯ และแจ้งรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หากมีกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ลาออก
หรือลาศึกษาต่อ ประธานหลักสูตรแจ้งไปยังกรรมการระดับคณะเพื่อเปิดรับอาจารย์ใหม่ หรือทาบันทึกแจ้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา
เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆตามเกณฑ์มาตรฐานที่สกอ.กาหนด
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การทางานวิจัย โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในส่วนทุนในการทาวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ เป็นต้น นอกจากนั้นระดับมหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อีกด้วย
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2. หลักสูตรมีการกากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองโดยการสร้าง
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน
การทาวิจัย
4. ประเมินระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรโดยปกติทุก 5 ปีตามรอบการปรับปรุง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
วิเคราะห์หลักสูตรเดิมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโดยนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีการสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งจัดให้มีการวิพากย์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทางด้านเนื้อหา การ
จั ดการเรี ย นการสอน สาระรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนิสิต มาประกอบการพัฒ นาปรับปรุงเนื้อหา
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกาหนดรายวิชาในหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และเป็นที่ต้องการเรียนของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตโดยพิจารณากาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
learning outcome และกาหนดแผนการเรียนการสอน
3. เสนอ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนดและส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร
4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
แล้ว และกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และรายงานการดาเนินของรายวิชาโดย
มคอ.5 ตามกาหนดเวลา
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี มคอ.7 วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินการ และนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการในปีการศึกษาถัดไป
6. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตร รวถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนาผล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดาเนินการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
ดาเนินการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนเปิดสอนรายวิชาและกาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อบริหารจัดการรายวิชา
2. พิจารณากาหนดผู้สอนโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอนรวมทั้งผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นนั้น
3. พิจารณาทบทวนการกาหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
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4. กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
เรียนแต่ละภาคเรียน 1 เดือนโดยกากับดูแลรายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตาม
คาอธิบายรายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ curriculum mapping
6. กาหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยให้นิสิตประเมินการ
สอนของผู้สอน
7. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษากาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5 เพื่อประเมินและ
รายงานการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7) รวมทั้งวิเคราะห์
ผลการดาเนินการนั้นเพื่อนามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระดังนี้
1.เมื่อนิสิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีการเลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์
2.นิ สิ ต ขอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ ของนิสิต จานวนนิสิตในที่ปรึกษาต่ออาจารย์ ความ
พร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา
การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้
1. นิสิตยื่นความประสงค์ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลั ยและตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ 1 คน และ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ
และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นั้น จะ
พิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
2. คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ พิจารณาหัวข้อปริญญานิ พนธ์โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการด้านการทาวิจัย
ของนิ สิ ต คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให้ ผ่ า นหรื อ ไม่ ผ่ า นขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ จากนั้ น ให้
ข้อเสนอแนะแก่นิสิตในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเนื้อหา วิธีการวิจัยที่ทันสมัยคลอบ
คลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้
3. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯเสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอ
เค้าโครงที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
5. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางเป็นแหล่งจัดเตรียมหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ โดยที่ทางอาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ให้สานักหอสมุดดาเนินการจัดซื้อให้เพื่อเป็นสื่อในการ
เรียนการสอน รวมถึงมีฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยสานักหอสมุดกลาง มี จานวน
ตาราวิชาการ ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนดังนี้
- ตาราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์จานวน 5,000 เล่ม
- โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านเศรษฐศาสตร์
- ห้องประชุม (ห้องใหญ่) สาหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุม (ห้องเล็ก) สาหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 ห้อง
- ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 1 ห้อง
- มีระบบเครือข่ายสืบค้นออนไลน์สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- มีระบบฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อการนามาวิเคราะห์ วิจัยได้
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการเตรียมทรัพยากรในการเรียนการ
สอนดังต่อไปนี้
1. ประชุมให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนตารา
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. วางแผนและจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
3. จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา วารสารทางวิชาการ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้มีทรัพยากรในการเรียนการสอนอยู่เสมอ
โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากคณาจารย์และนิสิต
2. ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3. สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ที่คณาจารย์และนิสิตสามารถใช้
บริการได้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทบทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อวิช าชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประชุมร่วมกันของคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่ม
นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา
1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใช้แบบสอบถาม ปค.003 การสังเกต
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการประเมินความรู้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยนิสิตทุกภาค
การศึกษา
1.2.3 ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
1.2.4 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
1.2.5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรโดยการสอบถามนิสิตในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทนของ
นิสิต/บัณฑิตใหม่ และการเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก อาจารย์
ผู้สอน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรื อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การ
วิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้ าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่ง
ระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต
4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
4.3 วางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รโดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค ินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
ั ฑิตวิทยาลัย
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสติ ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร

ภาคผนวก ข
ขั้นตอนการทาปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์
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ขั้นตอนการทา ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ขั้นตอนการจัดทาปริญญานิพนธ์
 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต
 ลงทะเบียนเพื่อทาปริญญานิพนธ์
 เสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์และเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ความเห็นชอบ
 นิสิตจัดทาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์เพื่อการให้
คาปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
 ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ
 ปรับปรุง/แก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
การทาปริญญานิพนธ์
 เสนอเค้าโครงฯ ที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ
 ดาเนินการจัดทาปริญญานิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าในการจัดทาปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการทาปริญญานิพนธ์
 จัดทาปริญญานิพนธ์เสร็จ และเสนอขอสอบปากเปล่าต่อประธานคณะกรรมการควบคุมการทาปริญญา
นิพนธ์ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการฯ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
 แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามคาแนะนา 14. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพื่อจัดทาปก อย่างน้อย 3
เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด
 บทคัดย่อภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
 ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา แจ้งและส่งสาเนาผลงานตีพิมพ์ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
 ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอื่นๆ
ขั้นตอนการจัดทาสารนิพนธ์
 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต
 ลงทะเบียนเพื่อทาสารนิพนธ์
 เสนอหัวข้อและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
 นิสิตจัดทาโครงการสารนิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
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เสนอขอจัดประชุมพิจารณาโครงการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ
 นาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์
 ปรับปรุง/แก้ไขโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และขอความเห็นชอบ
 เสนอโครงการฯ ที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติจัดทาสารนิพนธ ์์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ
 รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาสารนิพนธ์ต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 เสนอขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และปรับปรุง/แก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ เสนอแนะ
 ส่งสารนิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ
 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
 แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามคาแนะนา
 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพื่อจัดทาปก อย่างน้อย 1 เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด บทคัดย่อ
ภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่าน


ภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอื่นๆ
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
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ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
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รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
กรณีสารวจความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนรายวิชาครบและกาลังทาวิทยานิพนธ์
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
การสารวจความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาวิทยานิพนธ์ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล ใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาวิทยานิพนธ์ จานวน 10 ตัวอย่าง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการส ารวจครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารหาค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์มีดงั นี ้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 50 อายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้ อย
ละ 70 ซึง่ ส่วนใหญ่ศกึ ษาในรหัส 561XXXXXX คิดเป็ นร้ อยละ 40 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระหว่าง
3.00 – 3.50 คิดเป็ นร้ อยละ 60
ตาราง 1 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
จานวน
1.เพศ
ชาย
5
หญิง
5
2.อายุ
น้ อยกว่า 30 ปี
7
31 -40 ปี
3
3.รหัสนิสิตเข้ าศึกษา
541XXXXXX
2
551XXXXXX
2
561XXXXXX
4
571XXXXXX
2
4.คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA)
3.00 – 3.50
6
3.51– 4.00
4

ร้ อยละ
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50.0
50.0
70.0
30.0
20.0
20.0
40.0
20.0
60.0
40.0
50

รวม
10
100.0
ความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนรายวิชาครบและกาลังทาวิทยานิพนธ์ ท่ มี ีต่อคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
ด้ านคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ พบว่า หลักสูตร
มีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ตลอดจนมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รวมถึงโครงสร้ างหลักสูตร หน่วยกิต วิชาแกน และวิชาเอกที่เหมาะสม
ด้ านกระบวนการคัดเลื อกนิสิ ตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ พบว่า หลักสูตรมีกระบวนการคัดเลือกเข้ าศึกษา โดยการกาหนดคุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์ เข้ าศึกษา
ด้ วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ าศึกษาด้ วยวิธีการสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทาให้ ได้ นิสิตที่มีคุณภาพเข้ า
ศึกษาในหลักสูตร
ด้ านอาจารย์ ผ้ ูส อน พบว่า คณาจารย์ ผ้ ูสอนเป็ นผู้มี คุณธรรม และจิ ตส านึ กในความเป็ นครู บา
อาจารย์สงู พร้ อมที่จะให้ คาปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้ านวิชาการแก่นิสิตอย่างสม่าเสมอ
ด้ านกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ พบว่า อาจารย์ที่ปรึ กษาของหลักสูตรมีความรู้ สอดคล้ องกับ
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ และคอยให้ คาปรึ กษา ช่วยเหลือ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ อย่างสม่า เสมอ ตลอดจน
การช่วยควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ พบว่า หลัก สูต รมี ก ารจัด ห้ อ งเรี ย น อุป กรณ์ ก ารเรี ย น ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และเพียงพอต่อความต้ องการของนิสิต
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า หลักสูตรมุง่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยมีการใช้ เทคโนโลยีและสื่อประกอบการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้
ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า หลักสูตรมีวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มีความยุตธิ รรม
ด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดหลักสูตรได้ พฒ
ั นาคุณลักษณะของนิสิต พบว่า นิสิตได้ รับการพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสูง มีการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุ ป ความพึง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่อ คุณ ภาพหลัก สูต รศิล ปศาสตมหาบัณ ฑิ ต (เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ) อยูใ่ นระดับดีมาก ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.10
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านหลักสูตร
ด้ านหลักสูตร
1.การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2.หลักสูตรมีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3.หลัก สู ต รมี โ ครงสร้ างหลัก สู ต ร หน่ ว ยกิ ต วิ ช าแกน และ
วิชาเอก ที่เหมาะสม

4.20

SD
0.42

4.30
4.10

0.48
0.32

X

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านกระบวนการคัดเลือกนิสิต
ด้ านกระบวนการคัดเลือกนิสิต
1.การกาหนดคุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าศึกษา มีความเหมาะสม
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ าศึกษามีความเหมาะสม
3.กระบวนการคัดเลือกเข้ าศึกษามีความเหมาะสม

X

4.20
3.90
4.20

SD
0.42
0.32
0.63

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
ด้ านอาจารย์ ผ้ ูสอน
1.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริ มให้ นิสิตเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
2.อาจารย์ ให้ คาปรึ กษาด้ านวิช าการและการพัฒ นานิสิตได้
อย่างเหมาะสม
3.อาจารย์เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และจิตสานึกในความเป็ นครู

4.10

SD
0.74

4.10

0.74

4.40

0.70

X
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
ด้ านกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
1.อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ สอดคล้ องกับหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์
2.อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ คาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ให้ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
3.การช่วยเหลือ ติดตาม การทาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงาน

4.10

SD
0.74

4.10

0.74

4.20

0.79

X

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
ด้ านสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
1.ห้ องเรี ยนมีอปุ กรณ์เหมาะสม เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และเพียงพอ
ต่อนิสิต
2.ระบบบริ การสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และเพียงพอ

4.20

SD
0.63

3.90

0.57

ต่อนิสิต
3.ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตมีความเร็ ว เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ และ
เพียงพอต่อนิสิต

3.60

0.70

4.ห้ องสมุดเหมาะสม เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และเพียงพอต่อนิสิต

3.40

0.84

X
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1.การจัด การเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะวิ ช าและ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2.การใช้ สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
3.มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรี ยนการสอน
4.การเรี ยนการสอนแต่ละวิชาเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

3.80

SD
0.42

4.00
4.00
4.30

0.47
0.67
0.48

X

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านการวัดและประเมินผล
ด้ านการวัดและประเมินผล
1.วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลสอดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.การวัดและประเมิ นผลเป็ นไปตามระเบีย บกฎเกณฑ์ แ ละ
ข้ อตกลงที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3.การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุตธิ รรม

4.20

SD
0.42

4.20

0.42

4.10

0.32

X

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทา
วิทยานิพนธ์ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯด้ านการเรี ยนรู้ตลอดหลักสูตรได้ พฒ
ั นาคุณลักษณะของนิสิต
ด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดหลักสูตรได้ พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต
1.ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม

2.ด้ านความรู้
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
4.ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

X

SD

4.10
4.30
4.20
4.50
4.10

0.32
0.48
0.42
0.53
0.57
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รายงานการสารวจความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรียนรายวิชาครบและกาลังทาปริญญา
นิพนธ์ ต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
การส ารวจความพึง พอใจนายจ้ า ง/ผู้ใ ช้ นิ สิต ที่ เ รี ย นรายวิ ช าครบและก าลัง ทาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่อ
คุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ใช้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาปริญญานิพนธ์ จานวน 9 ตัวอย่าง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในการส ารวจครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารหาค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์มีดงั นี ้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 77.8 ส่วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 44.4 โดยมีตาแหน่งเป็ นผู้จดั การ และหัวหน้ าแผนก/งาน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3
ตาราง 1 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
จานวน
1.เพศ
ชาย
2
หญิง
7
2.อายุ
น้ อยกว่า 30 ปี
1
31 -40 ปี
3
41 – 50 ปี
4
มากกว่า 50 ปี
1
3.ตาแหน่ งงานปั จจุบัน
ผู้จดั การ
3
หัวหน้ าฝ่ าย
2
หัวหน้ าแผนก/งาน
3
อื่นๆ
1
รวม
9

ร้ อยละ
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานเอกชน/บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 88.9 ซึ่งเป็ นหน่วยงานขนาด
เล็กมีบุคลากร ต่ากว่า 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 ส่วนใหญ่เป็ นประเภทธุรกิจ ด้ านการเงิน/การธนาคาร
คิดเป็ นร้ อยละ 44.4 โดยมีวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางานและสอบสัมภาษณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 และ
ปั จจัยสาคัญที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้ าทางาน คือ ความรู้ ความสามารถพิเศษ คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 ซึ่ง การปฏิ บัติง านของบัณ ฑิ ต ส่วนใหญ่ ไ ม่ ต รงกับสาขาวิช าที่ เรี ยนมา คิดเป็ นร้ อยละ 55.6 และ
ระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตเข้ าทางานในหน่วยงาน มากกว่า 12 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 77.8
ตาราง 2 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทของหน่วยงาน
ประเภทของหน่ วยงาน
1.ราชการ
2.เอกชน/บริษัท

จานวน
1
8

ร้ อยละ
11.1
88.9

ตาราง 3 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามจานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร
1.ต่ากว่า 50 คน
2.ตังแต่
้ 50 -100 คน
3.ตังแต่
้ 100 – 500 คน
4.ตังแต่
้ 500 -1,000 คน
5.อื่นๆ

จานวน
3
2
2
1
1

ร้ อยละ
33.3
22.2
22.2
11.1
11.1

ตาราง 4 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

จานวน
ร้ อยละ
1.ด้ านการผลิต
1
11.1
2.ด้ านการบริการ
1
11.1
3.ด้ านสถานศึกษา
2
22.2
4.ด้ านการเงิน/การธนาคาร
4
44.4
5.ด้ านอื่นๆ
1
11.1
ตาราง 5 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน
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วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน
1.สอบข้ อเขียน
2.สอบปฏิบตั ิ
3.สอบสัมภาษณ์
4.พิจารณาจากประวัต/ิ คุณสมบัติ
5.ด้ านอื่นๆ
หมายเหตุ: เลือกตอบได้ มากกว่า 1ข้ อ

จานวน
7
3
7
5
9

ร้ อยละ
22.6
9.7
22.6
16.1
29.0

ตาราง 6 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยสาคัญที่หน่วยงานพิจารณา
รับบัณฑิตเข้ าทางาน
ปั จจัยสาคัญที่หน่ วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้ าทางาน
1.ผลการเรี ยน
2.สาขาวิชา
3.สถาบันการศึกษา
4.บุคลิกภาพ
5.ความรู้ความสามารถพิเศษ
6.อื่นๆ
หมายเหตุ: เลือกตอบได้ มากกว่า 1ข้ อ

จานวน
5
6
3
5
7
2

ร้ อยละ
17.9
21.4
10.7
17.9
25.0
7.1

ตาราง 7 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชา
ที่เรี ยนมา
การปฏิบัตงิ านของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา
1.ตรง
2.ไม่ตรง

จานวน
4
5

ร้ อยละ
44.4
55.6
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ตาราง 8 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตเข้ าทางานในหน่วยงาน
ระยะเวลาที่บัณฑิตเข้ าทางานในหน่ วยงาน
1.ระยะเวลา 4-6 เดือน
2.ระยะเวลา 7-9 เดือน
3.มากกว่า 12 เดือน

จานวน
1
1
7

ร้ อยละ
11.1
11.1
77.8

ความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาวิทยานิพนธ์ ต่อคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
การประเมินผลหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณภาพนิสิตตามทัศนะของนายจ้ าง หรื อผู้ใช้ นิสิตที่
เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม พบว่า นายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตมีความพึงพอใจนิสิตในความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ความสุภาพ อ่อนน้ อมถ่อมตน มีสมั มาคาวะต่อผู้อื่น เป็ นอย่างมาก ความอดทน ขยันหมัน่ เพียร รักชาติ
รักองค์กร เป็ นอันดับรองลงมา โดยที่นิสิตสามารถปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตรงต่อเวลาและมีวินยั ซึ่งสร้ าง
ความพึงพอใจต่อนายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตเป็ นอย่างยิ่ง
ด้ านความรู้ พบว่า นายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตมี ความพึงพอใจต่อความสามารถของนิสิตในความรู้
พื ้นฐานที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน และนิสิตสามารถนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ โดยไม่ปฏิบตั ขิ ดั ต่อระเบียบของหน่วยงาน ตลอดจนมี
ความพร้ อมที่จะรับการพัฒนาตามคิดทางการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทังศาสตร์
้
ในสาขาวิชาและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้ อง ส่งผลให้ นายจ้ าง หรื อผู้ใช้ นิสิตมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการทางานของนิสิตใน
ภาพรวม
ด้ านทักษะทางปั ญญา พบว่า นายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความมีปฏิภาณ ไหวพริ บและการปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์ ตลอดจนความสามารถในการให้
คาปรึกษาทางด้ านวิชาการแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และความสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั งิ านทาให้ ผลการทางานมีประสิทธิภาพจนเป็ นที่เป็ นที่พงึ พอใจของนายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิต
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า นายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตมีความ
พึงพอใจต่อความสามารถในการทางานเป็ นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว
ร่ วมกิจกรรมและมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ ตลอดจนการให้ ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆแก่เพื่อนร่ วมงาน และนอกจากนี ้นิสิตยังมีภาวะความเป็ นผู้นา
และเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่นอีกด้ วย
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ด้ านทักษะการสื่อสาร พบว่า นายจ้ างหรื อผู้ใช้ นิสิตมีความพึงพอใจต่อทักษะการสื่อสารในเรื่ อง
ของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างมาก รวมถึงการสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ทัง้
การพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการนาเสนอ และนอกจากนี ้ยังนาทักษะทางสถิติ
หรื อคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องมาใช้ แก้ ไขปัญหาในการทางานในบรรลุเป้าหมายอีกด้ วย
สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ)ของ
นายจ้ างของนิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและกาลังทาปริญญานิพนธ์อยูใ่ นระดับ ดีมาก ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.43
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรี ยนรายวิชาครบและ
กาลังทาวิทยานิพนธ์ตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.ความซื่อสัตย์ สุจริต
2.การตรงต่อเวลาและการมีวินยั
3.ความอดทน ขยันหมัน่ เพียร
4.ความสุภาพ อ่อนน้ อมถ่อมตน มีสมั มาคาวะต่อผู้อื่น
5.การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
6.ความเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
7.ความมัน่ คงในอารมณ์
8.รักชาติ รักองค์กร
9.การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

X

4.78
4.44
4.67
4.78
4.56
4.44
4.56
4.67
4.56
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0.52
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่ เรี ยนรายวิช าครบ
และกาลังทาปริญญานิพนธ์ตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านความรู้
ด้ านความรู้
1.ความรู้พื ้นฐานที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
2.ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลัก และทฤษฎี ที่ ส าคัญ ใน
สาขาวิชา
3.ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลัก และทฤษฎี ที่ ส าคัญ ใน
ศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ อง
4.ความสามารถในการบูร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช ากั บ
ความรู้ในศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.ความสามารถในการบูรณาความรู้ ตามหลักวิชาการเดิมกับ
วิชาการสมัยใหม่
6.สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทังศาสตร์
้
ใน
สาขาวิชาและศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ องรวมทังน
้ าไปประยุกต์ใช้ ได้

4.56
4.33

SD
0.52
0.70

4.11

0.60

4.11

0.33

4.22

0.66

4.22

0.66

X

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรี ยนรายวิช าครบ
และกาลังทาวิทยานิพนธ์ตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านทักษะทางปัญญา
ด้ านทักษะทางปั ญญา
1.ความสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ตามหลั ก วิ ช า
แก้ ปัญหาในการทางาน
2.ความชานาญ/ทักษะในการปฏิบัติ
3.ความสามารถในการให้ คาปรึ กษาทางด้ านวิชาการแก่
ผู้เกี่ยวข้ อง
4.ความมี ป ฏิ ภ าณ ไหวพริ บ และการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์
5.ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่ างเหมาะสม
6.คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย
7.ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
8.สามารถประยุกต์ ความรู้ จากทฤษฎีส่ ูการปฏิบัติ

4.00

SD
0.50

4.11
4.11

0.60
0.60

4.33

0.70

4.00
4.56
4.11
4.00

0.50
0.52
0.60
0.50

X
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่ เรี ยนรายวิช าครบ
และกาลังทาปริ ญญานิพนธ์ ต่อคุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.ความสามารถในการท างานเป็ นที ม กั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ และพั ฒ นางานอย่ า ง
ต่ อเนื่อง
3.ความสามารถในการปรั บ ตั ว ร่ วมกิ จ กรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับผู้อ่ ืนอย่ างสร้ างสรรค์
4.ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆแก่ เพื่อนร่ วมงาน
5.ภาวะความเป็ นผู้นาและเป็ นแบบอย่ างที่ดีต่อผู้อ่ ืน

X

SD

4.56

0.52

4.33

0.50

4.44

0.72

4.44

0.52

4.00

0.50

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้ าง/ผู้ใช้ นิสิตที่เรี ยนรายวิช าครบ
และกาลังทาวิทยานิพนธ์ตอ่ คุณภาพหลักสูตรฯ ด้ านทักษะสื่อสาร
ด้ านทักษะสื่อสาร
SD
X
1.ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ทัง้ การพูด การฟั ง การ
4.44
0.52
อ่ าน การเขียน การสรุปประเด็น และการนาเสนอ
2.ความสามารถในการใช้ ภาษาต่ างประเทศติดต่ อสื่อสาร
4.22
0.83
ในการทางาน
3.ความสามารถสื่ อสารกั บผู้ ร่วมงานและผู้ บังคั บบัญชา
3.89
0.60
เข้ าใจได้ รวมทัง้ ความสามารถในการประสานงาน
4.ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.56
0.52
5.ทั ก ษะในการใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่
4.11
0.60
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหา
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ภาคผนวก จ
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
3. ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธุ์
ผู้อานวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
หัวข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อหลักสูตร/ปริญญา
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กาหนดการเปิดสอน
คุณสมบัติผู้รับเข้ารับการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา
ระบบการศึกษาและการกาหนด
หน่วยกิต
8. ระยะเวลาการศึกษา
9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการ
เรียน
10. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
11. อาจารย์ประจาหลักสูตร
12. จานวนนิสิต
13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/
ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า
14. งบประมาณ
15. โครงสร้างของหลักสูตร
16. การจัดการเรียนการสอน

ความเห็น / ข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

การดาเนินการปรับปรุง
-

เหมาะสม
เหมาะสม

-

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

-

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

-
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หัวข้อ
17. คาอธิบายรายวิชา

ความเห็น / ข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม

การดาเนินการปรับปรุง
-

18. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ดังนี้
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
- ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
: ควรสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูล รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเข้าใจนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- ข้อ 2.2 ด้านความรู้
: ผลการเรียนรู้ ควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการทาวิจัย
- ข้อ 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
: ผลการเรียนรู้ ควรมีทักษะการทากรณีศึกษา
- ข้อ 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
: กลยุทธ์การสอน ควรกาหนดให้มีการทางานวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม
- ข้อ 2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
: กลยุทธ์การสอน ควรสนับสนุนให้ผู้เขียนวิจัยนโยบายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ต้องหาจุดเด่นที่แสดงความแตกต่างกับหลักสูตร รปศ.การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้ได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นคู่แข่งกับหลักสูตรนี้ กลุ่มเป้าหมายของ
ผู้เรียนชัดเจนมากกว่าหลักสูตรนี้และเนื้อหาวิธีการเรียนจะง่ายกว่า
2. หลักสูตรควรมีกลยุทธ์ในการกาหนดและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้ชัดเจน ระยะแรก
อาจจะเน้นผู้บริหารในองค์กรและชุมชนโดยอาศัยเครือข่ายของโพธิวิชชาลัย
ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธุ์ ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การ
จัดการ) ดังนี้
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มีความเหมาะสมและสนองต่อความ
ต้องการบุคคลากรที่ทางานให้แก่องค์กรรัฐและเอกชน อีกทั้ง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งสอง
รูปแบบในองค์กรของรัฐและเอกชนได้
จากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร บัดนี้ คณะทางานได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

64

ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

สุวิมล เฮงพัฒนา

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Suwimon Hengpatana
ตาแหน่งวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทางาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

087 5636464

E-mail

suwimonh@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
ศ.ม.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2538
2546
2553

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์พัฒนา
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เศรษฐศาสตร์การคลัง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Patmasiriwat, D. Hengpatana, S. (2016). Income, Saving and Wealth of Thai Rural Households:
The Case Study of Saving Inadequacy. Applied Economics Journal, 23(1),75-91.
ธิติมา พลับพลึง สุวิมล เฮงพัฒนา. (2558). แรงจูงใจและโอกาสที่จะเปลี่ยนสายการเรียนของนักเรียนสายสามัญ
เพื่อศึกษาตออุดมศึกษาหลักสูตร 2 ปี (ปวส.) วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 6(11), 2437.
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ธิ ติ ม า พลั บ พลึ ง สุ วิ ม ล เฮงพั ฒ นา ดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ . (2557). โอกาสของความส าเร็ จ ทางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของครัวเรือนไทยในชนบท. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.), 20(2). 99-111.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Nantarat Tangvitoontham
ตาแหน่งวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทางาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

086 5674187

E-mail

ntploy@yahoo.com, nantarat.tang@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
ศ.บ.
M.A.
MBA.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
Economics
Business
Administration
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
American University, USA
American University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2541
2544
2545
2552

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผลงานทางวิชาการ
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Wanasilp, W. and Tangvitoontham, N. (2015). The relationship between the understanding of
philosophy of sufficiency economy and the living standard: the case study of
sufficiency economy community in lower northern region of Thailand. Journal of
Business and Economics Development, 3 (1), 87 – 95.
Chaiwat, P. and Tangvitoontham, N. (2104). Petroleum’s price transmission and imported
demand for crude oil in Thailand. International Journal of Energy Economics and
Policy, 2 (3), 476 – 483.
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Tangvitoontham, N. and Chaiwat, P. (2012). Project evaluation by using cost benefit analysis:
A case study of railway system development project in Thailand. GSTF Journal on
Business Review, 2 (1), 98 – 103
1.2 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
Tangvitoontham, N., Hengpatana, S. and Kotrajaras, P. (2015). Philosophy of Sufficiency
Economy, Environmental Protection and natural Resource Conservation Behaviors.
International Journal of Arts and Sciences. 8 (4), 125 – 134.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

รัชพันธุ์ เชยจิตร

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Ratchapan Choiejit
ตาแหน่งวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทางาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ 084 3550190
E-mail
ratchapan@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ประชากรศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
2536
2540
2545

ความเชี่ยวชาญ
ประชากรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รัชพันธุ์ เชยจิตร,บุย ทิ มิน ตัม.ความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทย.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่
8 ฉบับที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2559: 101-117
Choiejit, Ratchapan . “Income Inequality and Social Securities on Thai Ageing”.
Journal of Economic and Public Policy Volume 5, January-June, 2011.
Page 69-86.
Choiejit, R. and Teungfung, R. “Energy Consumption of Thai Elderly Households”.
Journal of Economic and Public Policy Volume 9 January-June 2014. Page 115.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

70

2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Aotip Ratniyom
ตาแหน่งวิชาการ

รองศาสาตราจารย์

ที่ทางาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ 0894138449, 02-1691004
E-mail

aotip.ratniyom@gmail.com , or-tip@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์
พบ.ม.
พัฒนาการเศรษฐกิจ
ปร.ด.
ประชากรและการพัฒนา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2523
2525
2545

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
Aotip Ratniyom. Choosing Location for the Establishment of the Distribution Center
Ecotourism. International Journal of Business and Management Studies.
2016:05(02):559-566
Aotip Ratniyom and Polapat Kotrajarras. An Analysis of Income and Expenditure of
Household in one rural area of Thailand. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ.
2557:5(10): 1-15
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ณัฐพล วุฒิรักขจร อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ .2555. การ วิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดของธนาคารออมสินประจาปี
2553. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 80 กันยายน-ธันวาคม 2555. หน้า 27-41
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat
รองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081 8321225
ckosalakorn@yahoo.com, ckosalakorn@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
M.S.
Economics
University of Utah, USA
Ph.D.
Economics
University of Utah, USA

ปีที่สาเร็จ
2536
2539
2543

ความเชี่ยวชาญ
Public Economics
Econometrics
Economics of Gender
ผลงานวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Economic Policy Relating to Motorcycle Accidents in Thailand: Prevention Budget for
Motorcycle Safety. Journal of Population and Social Studies, Vol. 23 No.1, 2015 : 98 –
110
ปวีณา ลี้ตระกูล และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน.
วารสารวิชาการเครือ ข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 มกราคมมิถุนายน 2559.หน้า 43-56
ปวี ณ า ลี้ ต ระกู ล ชมพู นุ ท โกสลากร เพิ่ ม พู น วิ วั ฒ น์ และวรเวศม์ สุ ว รรณระดา. การวิ เ คราะห์ แ นวทาง
สนับสนุนนทางานของผู้หญิงสูงวัย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับช าติของนัก
เศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 10 วันที่ 27 เมษายน 2559.หน้า 22-39
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2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3. ตาราและเอกสารการสอน
4. ทุ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

ชื่อ-สกุล

Jirawat Jaroensathapornkul

ตาแหน่งวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทางาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

089155632

E-mail

jirawatj@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ศ.ม.
ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2537

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542
2550

ความเชี่ยวชาญ
Macroeconomics of agriculture
Real Business Cycle Model
Economics of Tobacco
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2557). การทดลองแบบจาลองวัฏจักรธุรกิจที่แท้จริง 2 ประเทศ: ทาไมวัฏจักรธุรกิจ
ไทยจึงผันผวนมาก. วารสารเศรษศาสตร์ประยุกต์, 21(2), 20. 52-71
Jaroensathapornkul, J. (2014). Comparisons of Chemical and Pesticide Usage between Burley
and Rice Farming: Economics Cost should be Realized. Naresuan University Journal,
22(1), 15. 54-68
Jaroensathapornkul, J. (2014). Existence of J-Curve between Thailand and ASEAN: A Real Business
Cycle Perspective. Paper presented at the 2014 3rd International Conference on Economics
and Finance Research, Korea, V76.6: 26-33 April 12-13, 2014, in Seoul, South Korea
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
3. ตารา
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Suppanunta Romprasert
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
081-918-2045
Email
suppanunta@swu.ac.th, cherryromprasert@yahoo.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จิตวิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2538

พม.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2540

Post Degree
Specialization
Certificate
M.A.

Economics

University of Saskatchewan,
Canada

2545

Economics

2546

ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์

University of Saskatchewan,
Canada
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2553

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์มหภาค, นโยบายการเงิน, การเงินการธนาคาร, การวิเคราะห์การลงทุน (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน), เศรษฐศาสตร์บริหารการเกษตร, เศรษฐศาสตร์แบบยั่งยืนและพอเพียง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Petcharabul, P. and Romprasert, S. Technology industry on financial ratios and stock returns.
Journal of Business and Economics 2014; 5(5, May): 739-746 (ICI, Index Copernicus
International) มาจากฐาน ISI เดิม
Romprasert, S. Malaysia-Singapore-Thailand Capital Accumulation Growth (MST-CAG).
International Journal of Trade, Economics and Finance. 6 (2, April 2015): 85-89
(EBSCO)
Seenuang, A. and Romprasert, S. Gold value movement and macroeconomics. Journal of
Business and Economics 2013; 4(8, August): 752-769 (ICI, Index Copernicus
International) มาจากฐาน ISI เดิม
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พลพัธน์ โคตรจรัส
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Polpat Kotrajaras
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทางาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
089-526-2015
Email
polpat@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ศ.ด.
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
ความเชี่ยวชาญ
•
เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
•
เศรษฐมิติ
•
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
•
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Somboon, S., Kotrajarras, P., and Sukcharoensin, S. Agricultural Financial Institution in Thailand:
Trade-off between Outreach and Efficiency. Thammasat Economic Journal 2016: 34(1);
106-142.
Kotrajaras, P. Factors affecting Decisions to Use the Mass Transit in Thailand: A Case Study of
Metropolitan Rapid Transit ChaloemRatchamongkhon Line. International Journal of
Business and Management Studies 2015; 4(2): 243-250.
Tangvitoontham. , N. , Hengpatana, S. and Kotrajaras, P. Philosophy of Sufficiency Economy,
Environmental Protection and Natural Resource Conservation Behaviors. International
Journal of Arts and Sciences 2015; 8(4): 125-134.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

-

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Bui Thi Minh Tam
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน

อาจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

087-7168563

E-mail
buithiminh@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
B.E.
International Trade
M.A.

Economics of Development

ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์

สถาบัน
Foreign Trade University,
Vietnam
Institute of Social Studies,
the Netherlands & National
Economics University,
Vietnam
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2542
2545

2554

ความเชี่ยวชาญ
Econometrics
Economics of Gender
International Trade
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Bui, M.-T. T., & Preechametta, A. Land Inequality or Productivity: What Mattered in Southern
Vietnam after 1975? Asia & the Pacific Policy Studies, 3(2), May 2016.300-319.
Bui, Minh-Tam T and Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat, Gender Wage Inequality in
Thailand: A Sectoral Perspective, International Journal of Behavioral Science.Vol.10
(2) July 2015. 19-36
Bui Thi Minh Tam, Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System in Vietnam?
Thammasat Economic Journal, Vol. 29, No.3. September 2011. 81-123.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์ โ ทรศัพท์
E-mail

นางศิว ลาภ สุ ขไพบูล ย์วัฒ น์
Mrs.Sivalap Sukpaiboonwat
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ
0951166509
Sivalap@gmail.com

คุณ วุฒิ สาขาวิชา และสถาบัน ที่สาเร็ จ การศึกษา
(เรี ย งจากระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิ การศึก ษา
คุณวุฒิ / สาขาวิช า
สถาบัน
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.ม.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2536
2539
2557

ความเชี่ยวชาญ
1. เศรษฐศาสตร์ มหภาค
2.การประกัน ชีวิต
3. การประกัน ภัย
4. เศรษฐศาสตร์ ผู้ สู งอายุ
5. การวิเคราะห์ โ ครงการ
ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรู ปแบบอ้า งอิง ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจั ยตี พิม พ์ใ นวารสารวิ ชาการระดับ ชาติแ ละนานาชาติ
Sivalap, Sutida, Jirawat. (2014). Does an Ageing Population Diminish or Enhance
Economic Growth? : A Survey of Literature. Meiji Journal of Political Science
and Economics, 3(1), 1-10.
Sivalap, Chucheep, Arunee. (2014). Measuring the Degree of Market Concentration
in Thailand Insurance Industry. Asian Social Science, 10(4), 214-232.
Sivalap, Chucheep, Arunee. (2014). Thailand Insurance Regulation: Highlights &
Time to Go Ahead. Asian Social Science, 10(6), 24-33.
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2. บทความที่ไ ด้ รั บการตี พิมพ์ ฉ บั บเต็ ม จากการประชุ มวิ ชาการระดับ ชาติหรื อนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4.ทุน วิจั ยที่ไ ด้ รั บ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) พีระ ตั้งธรรมรักษ์
ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Peera Tangtammaruk
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15550, 087-456-5929
E-mail peerat@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2552
2554
2558

ความเชี่ยวชาญ
3. เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐมิติประยุกต์
4. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
5. ความยากจน
6. เศรษฐศาสตร์สุขภาพว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV
ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบอ้างอิง)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Yoon, Yong, and Tangtammaruk, Peera (2016) “Taking Risk” in the Era of HIV: A Closer Look at
Selling Sex in Thailand, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 24 (S),175
– 188.
พีระ ตังธรรมรักษ์ (2555) การประมาณการตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ในเศรษฐกิจไทย
ตังแต่ปี ค.ศ. 1975-2005, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 52 (3), หน้า 1-24
Tangtammaruk, Peera. (2 0 1 4 ) Characteristics of Commercial Sex Market in Thailand: A
Microeconomics Investigation, Eurasian Journal of Economics and Finance 2 (1), 28-46.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings)
-

3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

86

ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) หลักสูตรเดิม 2553
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง 2559
1.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. ชื่อหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Public Economics

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Managerial Economics

2. ชื่อปริญญา

2. ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) (ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Public Economics)
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Managerial Economics)

3. อักษรย่อปริญญา

3. อักษรย่อปริญญา

(ภาษาไทย) ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
(ภาษาอังกฤษ) M.A. (Public Economics)

(ภาษาไทย) ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
(ภาษาอังกฤษ) M.A. (Managerial Economics)

ปรัชญา
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือ
การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์
2. ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรมและจริยธรรมเปี่ยมด้วยจิต
สาธารณะทีส่ ่งผลต่อความเป็นผู้นาในด้านวิชาการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
3. ผลิตงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

ปรัชญา
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ
การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีความรู้ความเชีย่ วชาญทางด้าน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน
2. สร้างสรรค์งานวิจยั บนพื้นฐานการจัดการความรูด้ ้าน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
3. ผลิตมหาบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปีย่ มด้วยจิตสาธารณะทีส่ ่งผลต่อ ความเป็นผู้นา
ในด้านวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
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2.

การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (เน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญา
นิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
1.
2. รายวิชา
24 หน่วยกิ2.ต
2.1 วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (เน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญา
นิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายวิชา
24 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชา และทาสารนิพนธ์) โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต
3.
2. รายวิชา
30 หน่วยกิ4.ต
2.1 วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชา และทาสารนิพนธ์) โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รายวิชา
30 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรยังคงเหมือนเดิม
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3.
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการปรับปรุง คาอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
รายวิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศร 511 เศรษฐมิติ
ECS 511 Econometrics

3(3-0-6)

ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECS 512 Microeconomics Theory

3(3-0-6)

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)
EC 511 Quantitative Analysis for Management
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิง ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
พหุ ปัญหาทางเศรษฐมิติในกรณีทีไม่เป็นไปตามข้อสมมติ แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์ผลจากแบบจาลองทาง
แบบคลาสสิก สมการถดถอยเชิงเส้นแบบทั่วไป และระบบ เศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
หลายสมการ (Simultaneous Equations System)
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยนาหลักการของการวิเคราะห์
ทฤษฎีของแบบจาลองอนุกรมเวลา การประมาณค่าและ เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการในองค์กร
การทานายค่าของแบบจาลองอนุกรมเวลา

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
EC 512 Applied Microeconomics for
Management
ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ทฤษฎีราคา ทฤษฎีวา่ ด้วยอุปสงค์และ
อุปทานของปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้าง
ตลาด ทฤษฎีสวัสดิการสังคม รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับปัญหากลไกตลาดล้มเหลว รวมถึงการประยุกต์ใช้
ในภาคธุรกิจ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

3(3-0-6)

ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
EC 513 Applied Macroeconomics for
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงที่เกี่ยวกับการ
Management
กาหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภคการลงทุนและ
ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคสานักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพ
บทบาทของเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดการเงิน ตลาด ทั่วไป รวมทั้งแบบจาลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
สินค้าและบริการ และตลาดแรงงาน การกาหนดระดับ
คาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์
การจ้างงาน และระดับราคา ทฤษฎีวฏั จักรธุรกิจ การ
กรณีศึกษาปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบ
วิเคราะห์ สาเหตุและปัญหาภาวะเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน เศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์
และนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
แบบจาลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแบบจา
ลองเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3(3-0-6)
ECS 514 Public Economics
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและการจัดการภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ประเด็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ทฤษฎี
สวัสดิการและการกระจาย ทฤษฎีวา่ ด้วยสินค้าสาธารณะ
และการจัดสรรสินค้าสาธารณะ รวมถึงการจาหน่ายสินค้า
ส่วนบุคคลโดยรัฐและกรณีศึกษา เกี่ยวกับการกาหนด
มูลค่าสินค้าสาธารณะ การคลัง การลงทุนและการดาเนิน
งานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต
ทฤษฎีราคา ทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัย
การผลิตและการกระจายรายได้ การวิเคราะห์ลักษณะ
และโครงสร้างตลาด และการกาหนดราคาในตลาดต่าง ๆ
ดุลยภาพทัว่ ไป และความล้มเหลวของตลาด
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
ECS 513 Macroeconomics Theory

ปรับออก
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รายวิชาบังคับ (ต่อ)
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 621 Research Methodology in
Public Economics 3(3-0-6)
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจยั กระบวนการและ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างและรูปแบบ
ของการวิจยั การเลือกหัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจยั
วิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทาการวิจัย การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมการนา
เสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ในที่ประชุมปฏิบัติการวิจยั
ในประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษที่เป็น
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ โดยมีวิธีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอเนื้อหาภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสามารถตรงตาม
หัวข้อ

ศร 641 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
3(2-2-5)
ECS 641 Seminar in Contemporary Issues
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่
เป็นประเด็นร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความรูพ้ ิเศษเฉพาะด้าน
เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชน

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)
EC 521 Research Methodology in Economics
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครง
ร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทาการวิจัย ศึกษาประเภทของข้อมูล
และการจัดกระทาข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ และเขียนบทความ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ

ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์ 3(3-0-6)
EC 531 Applied Managerial Economics
ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม
แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
EC 632 Economics Strategy
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้นากับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เปรียบเทียบการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์
กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤติในองค์กร
ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
1(0-2-1)
EC 533 Seminar in Current Economic Issues
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็น
ประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง ประเด็นการเมืองการปกครองที่
เกี่ยวข้อง
ศฐ 510* เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 2(2-0-4)
EC 510* Fundamental Economics
ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน ตลาด
ประเภทต่างๆ ความล้มเหลวของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มห
ภาคพื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานที่จาเป็นในการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
หมายเหตุ รายวิ ช าส าหรั บ นิ สิ ต ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย
กิต
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
หมายเหตุ ย้ายจากวิชา
เลือกเป็นวิชาบังคับ
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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รายวิชาเอกเลือก
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3(3-0-6)
ECS 631 Public Finance
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง การจัดเก็บ
ภาษี การหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
การกาหนดราคาหรือต้นทุนของการให้บริการสาธารณะ
ผลของการใช้จ่ายและการหารายได้ของรัฐบาลต่อการ
กระจายรายได้และการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชน การรับความเสี่ยง การบริหารหนี้สาธารณะ
กลไกและวิธีการตัดสินใจเชิงสาธารณะ การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ผลในโครงการของรัฐ การบริหาร
นโยบายของรัฐบาล และการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อ
บริหารระบบเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ศร 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(2-2-5)
ECS 632 Economics of Education
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา อุปสงค์และอุปทานของการศึกษา ต้นทุน
และผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและ
สังคม การประเมินค่าทุนมนุษย์และคุณค่าของทุนมนุษย์
นโยบายและการวางแผนกาลังคนและการศึกษา บทบาท
ของรัฐและเอกชนในการจัดการการศึกษา รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบของนโยบายทางด้านการศึกษาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศร 633 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
ECS 633 Health Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ
โครงสร้างตลาดในการกาหนดราคา ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินผล
โครงการด้านสุขภาพโดยใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์
นโยบายการเงินและการคลังเพื่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุข

ปรับออก
โดยมีเนื้อหาบางส่วนอยู่ใน
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมิน
โครงการ
3(2-2-5)
EC 631 Economics of Project Analysis and
Evaluation
ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นสาคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการ
วางแผนและการประเมินโครงการ รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ
คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์
โครงการและการจัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการ
วางแผนและการประเมินผลโครงการ สังเคราะห์กรณีศึกษาการ
ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
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รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)
ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน 3(2-2-5)
EC 632 Economics of Financial Management
ศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิค
ต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่
มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหา
และการแก้ไขปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
EC 633 Economics of Logistics Management
ศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนของการผลิต
การกระจายสินค้า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยระบบโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์และการวางแผนระบบ
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการภายในประเทศ
และระหว่างประเทศทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
EC 634 Analysis of Policy and Economic
Environment
วิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
การดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการ
สังคม ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในการกาหนดนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจ
ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
EC 635 Information Technology and
Innovation for Economist
ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
รวมทั้งกรณีศึกษาในการปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบ
ใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)
EC 636 Game Theory for Business Management
ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจใน
เชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การกาหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการ
แข่งขันทางธุรกิจ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

93

รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)
ศร 638 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
ECS 638 Economics of Human Resources
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะด้านการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร สุขภาพอนามัย และการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ทฤษฎี
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ศึกษาปัญหาและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์

ศร 634 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(2-2-5)
ECS 634 Economics of Development
ศึกษาทฤษฎีและแบบจาลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีและแบบจาลองการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัยทั้งที่
เป็นกระแสหลักและเศรษฐกิจทางเลือก พัฒนาการและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์
3(3-0-6)
EC 637 Economics of Organization and
Human Resources Management
แนวคิดและทฤษฎีในเรื่องด้านการลงทุนในทุนมนุษย์ (human
capital) การศึกษาและการฝึกอบรม สุขภาพ และการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในเรื่องการวางแผนอัตรา
กาลังคน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการ
ทางาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก
ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแส
โลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
EC 638 Economic Development in Globalization
วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ตลอดจนวิวัฒนาการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียม
กันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า
การลงทุนและระบบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศึกษา

ศร 635 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
ECS 635 Natural Resource Economics
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและที่สร้างขึ้นใหม่
ได้ ความล้มเหลวของตลาดเนื่องจากความบกพร่องของ
ระบบกรรมสิทธิ์และต้นทุนธุรกรรมการประยุกต์หลัก
ต้นทุนและผลประโยชน์ในโครงการเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางใน การจัดการ
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเน้นกรณีตัวอย่าง
ของประเทศไทย
ศร 636 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)
ECS 636 Environmental Economics
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง แนวคิดประสิทธิภาพ ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ ความล้มเหลวของตลาดและผลกระทบ
ภายนอก การประเมินค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนา นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ปัญหาการจัดการขยะ
มลภาวะทางอากาศ น้า และดิน รวมถึงวิเคราะห์รายจ่าย
ของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปรับออก

ปรับออก
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)
ศร 637 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
3(2-2-5)
ECS 637 Thai and Regional Economy
ศึกษาวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย
และภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
จนถึงปัจจุบัน ในบริบทของการวิเคราะห์วิจารณ์ผลของ
นโยบายเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกระจายรายได้
การแก้ปญ
ั หาความยากจน และผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
ศร 639 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
ECS 639 International Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การลงทุน การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาและ
นโยบายด้านการค้า การเงิน และการลงทุนระหว่าง
ประเทศในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดคู่ค้า ตลาดคู่แข่งขัน และ
ตลาดใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน
ศร 641 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย 3(2-2-5)
ECS 641 Seminar in Contemporary Issues
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่
เป็นประเด็นร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความรูพ้ ิเศษเฉพาะด้าน
เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก

ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
EC 639 Economics of International Trade and
Financial Management
ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่าง
ประเทศ และการนาไปประยุกต์ใช้กับนโยบายเศรษฐกิจ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีดุลการชาระเงิน การปรับตัวของ
ดุลการชาระเงิน ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงนโยบายการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ
ปรับเป็นวิชาบังคับ
ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ศร 691 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ECS 691 Master’s Thesis
การวิจยั ขั้นสูง ที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ
การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
EC 691 Thesis
การวิจยั ขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูร
ณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศร 692 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
ECS 692 Master’s Project
ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์
ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการใน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ศฐ 692 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
EC 692 Independent Study
ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมี
ความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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4.

สรุปประเด็นการปรับปรุงของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
4.1 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
1. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1) จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2 (เน้นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์)
 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชา และทาสารนิพนธ์)
2. วิชาบังคับ จานวน 4 วิชา ประกอบด้วย
1) ศร 511 เศรษฐมิติ
2) ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3) ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
4) ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
4.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม
2. ปรับปรุงรายวิชาเดิม จานวน 10 วิชา ดังนี้
1) ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
2) ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
3) ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ
4) ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
5) ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
6) ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
7) ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์
8) ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
9) ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์
10) ศฐ 692 สารนิพนธ์
3. เพิ่มรายวิชาใหม่ จานวน 9 วิชา ดังนี้ดังนี้
1) ศฐ 510 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
2) ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์
3) ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
4) ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
5) ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน
6) ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
7) ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
8) ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
9) ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ
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4. ปรับปรุงแผนการเรียน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผน ก 2

แผน ก 2
ปีที่ 1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
ศร 511 เศรษฐมิติ
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศร 621 วิธีวิทยาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก (เลือก) 1
วิชาเอก (เลือก) 2

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ศร 691 ปริญญานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
ศร 691 ปริญญานิพนธ์

หมายเหตุ

6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3 หน่วยกิต
ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพือ่ การจัดการ 3 หน่วยกิต
ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพือ่ การจัดการ 3 หน่วย
กิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
2 หน่วยกิต
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 หน่วยกิต
ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
1 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก (เลือก) 1
3 หน่วยกิต
วิชาเอก (เลือก) 2
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผน ข

แผน ข
ปีที่ 1

ศร 511 เศรษฐมิติ
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศร 621 วิธีวิทยาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก (เลือก) 1
วิชาเอก (เลือก) 2

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอก (เลือก) 3
วิชาเอก (เลือก) 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ศร 692 สารนิพนธ์

หมายเหตุ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ปีที่ 1
ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3 หน่วยกิต
ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพือ่ การจัดการ 3 หน่วยกิต
ศฐ 513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพือ่ การจัดการ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
2 หน่วยกิต
ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 หน่วยกิต
ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
1 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก (เลือก) 1
3 หน่วยกิต
วิชาเอก (เลือก) 2
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอก (เลือก) 3
3 หน่วยกิต
วิชาเอก (เลือก) 4
3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ศฐ 692 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม

4. ปรับชื่อหลักสูตรใหม่
จากเดิม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
เป็น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

98

ภาคผนวก ซ
รายงานการสารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
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รายงานการสารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
:
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
ชื่อย่อ
:
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
Master of Arts Program in Managerial Economics
ชื่อย่อ
:
M.A. (Managerial Economics)
จานวนหน่วยกิต

36 หน่วยกิต พร้อมกับทาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ระยะเวลาในการศึกษา

Course work 3 ภาคการศึกษา (1ปีการศึกษา)
และระยะเวลาในการทาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์*
*
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนิสิต

ค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ไม่เกิน 200,000 บาท สาหรับ Course work 3 ภาคการศึกษา
สามารถแบ่งชาระเป็นงวดๆ ได้

วันเวลาในการเรียน

นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.

สถานที่เรียน

อาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 13-14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน
1. เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์ (Applied Managerial Economics)
2. เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Economics)
3. เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติก (Economics of Logistic Management)
4. เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (Economics of Organization and Human Resources
Management)
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อนักเศรษฐศาสตร์ (Information Technology and Innovation for
Economist)
อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือระดับกลางในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
4. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
จากการสารวจแบบสอบถามทั้งสิน้ จานวน 350 ราย ได้รับการตอบกลับจานวน 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 90
มีผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จานวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.95 ทั้งนี้ เป็นผู้มีงานทา จานวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.94 ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (N= 315)
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการศึกษาในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วน
บุคคลในเรื่องการมีงานทา ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
ไม่ตอบ
3. รายได้เฉลีย่ (บาท)
เท่ากับหรือต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
50,000 ขึ้นไป
ไม่ตอบ
4. การศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
อื่นๆ
ไม่ตอบ
5. จบปริญญาตรีสาขา
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
บัญชี/บริหารธุรกิจ
สื่อสารมวลชน
ศึกษาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาอื่นๆ
ไม่ตอบ

จานวน (คน)

ร้อยละ

108
207

34.29
65.71

191
117
7

60.63
37.14
2.22

38
115
75
30
15
35
7

12.06
36.51
23.81
9.52
4.76
11.11
2.22

233
67
4
11

73.97
21.27
1.27
3.49

15
12
17
113
2
10
8
81
9
7
6
27
8

4.76
3.81
5.40
35.87
0.63
3.17
2.54
25.71
2.86
2.22
1.90
8.57
2.54
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จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 315 คน พบว่า
1. เพศชาย จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 และเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71
2. อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63 และอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ
37.17
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ อี ายุสูงสุดคือ 56 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุน้อยที่สดุ คือ 20 ปี โดยเฉลี่ยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 29 ปี
3. รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51 และรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000
บาท จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81
4. การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 73.97 และปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 สาหรับอื่นๆ เช่น ปวช,, ปวส., ปริญญาเอก จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27
5. การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 และคณะบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71
ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลในเรือ่ งการมีงานทา
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สถานภาพการทางาน
ทางาน
ไม่ได้ทางาน
2. หน่วยงานของสถานที่ทางาน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไม่แสวงหากาไร/องค์กรอิสระ
กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว
อื่นๆ
ไม่ตอบ
3. อายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5-10 ปี
ตั้งแต่ 11-15 ปี
ตั้งแต่ 16 ปี
ไม่ตอบ

จานวน (คน)

ร้อยละ

245
70

77.78
22.22

47
39
150
1
5
1
2

19.18
15.92
61.22
0.41
2.04
0.41
0.82

160
54
10
16
5

65.31
22.04
4.08
6.53
2.04

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 315 คน พบว่า
1. มีสถานภาพทางาน จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และไม่ได้ทางาน จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22
2. ทางานหน่วยงานเอกชน จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 61.22 หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 86
คน คิดเป็นร้อยละ 35.10
3. อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 65.31 และอายุงานตั้งแต่ 5-10 ปี จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
22.04
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามและมีสถานภาพทางาน มีอายุงานสูงสุดคือ 35 ปี และอายุงานน้อยที่สดุ คือ 0.1 ปี โดย
เฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามและทางานมีอายุงานเฉลีย่ 5 ปี
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ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (N= 255)
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทาการศึกษาใน
เรื่อง ความต้องการศึกษาต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ทตี่ ้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ดังนี้
ตารางที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ความต้องการศึกษาต่อปริญญาโท
ไม่ต้องการ
ต้องการ
ต้องการภายใน 2 ปี
ต้องการมากกว่า 2 ปี

จานวน (คน)
60
255
166
89

ร้อยละ
19.05
80.95
65.10
34.90

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 315 คน โดยมีความต้องการศึกษาต่อภายใน 2 ปี จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10 และต้องการ
ศึกษาต่อมากกว่า 2 ปี จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90
ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
ไม่ตอบ
3. รายได้เฉลีย่ (บาท)
เท่ากับหรือต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
50,000 ขึ้นไป
ไม่ตอบ

จานวน (คน)

ร้อยละ

89
166

34.90
65.10

181
70
4

70.98
27.45
1.57

37
105
61
23
9
17
3

14.51
41.18
23.92
9.02
3.53
6.67
1.18
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ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
4. การศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
233
91.37
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14
5.49
อื่นๆ
2
0.78
ไม่ตอบ
6
2.35
5. จบปริญญาตรีสาขา
มนุษยศาสตร์
14
5.49
สังคมศาสตร์
8
3.14
วิทยาศาสตร์
8
3.14
เศรษฐศาสตร์
102
40.00
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
0.78
วิศวกรรมศาสตร์
8
3.14
นิติศาสตร์
7
2.75
บัญชี/บริหารธุรกิจ
63
24.71
สื่อสารมวลชน
6
2.35
ศึกษาศาสตร์
6
2.35
เกษตรศาสตร์
4
1.57
สาขาอื่นๆ
23
9.02
ไม่ตอบ
4
1.57
จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปริญญาโททั้งสิ้น จานวน 255 คน พบว่า
1. เพศชาย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 และเพศหญิง จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10
2. อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 70.98 และอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
27.45
3. รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000
บาท จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.92
4. จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 91.37 และผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จานวน 14 คน ยังคงมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมจากเดิมอีก คิดเป็นร้อย
ละ 5.49
5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และคณะบัญชี/คณะ
บริหารธุรกิจ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71

ตอนที่ 3 ข้อมูลการทางานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (N= 186)
การศึกษาข้อมูลการทางานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทาการศึกษาใน
เรื่องสถานภาพการทางาน ลักษณะของหน่วยงานของสถานที่ทางาน และอายุงาน ดังนี้
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ตารางที่ 5 ข้อมูลการทางานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ข้อมูลการทางาน
1. สถานภาพการทางาน
ทางาน
ไม่ได้ทางาน
2. หน่วยงานของสถานที่ทางาน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไม่แสวงหากาไร/องค์กรอิสระ
กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว
อื่นๆ
ไม่ตอบ
3. อายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5-10 ปี
ตั้งแต่ 11-15 ปี
ตั้งแต่ 16 ปี
ไม่ตอบ

จานวน (คน)

ร้อยละ

186
69

72.94
27.06

29
28
121
1
4
1
2

15.59
15.05
65.05
0.54
2.15
0.54
1.08

132
36
4
11
3

70.97
19.35
2.15
5.91
1.61

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปริญญาโททั้งสิ้น จานวน 255 คน พบว่า
1. สถานภาพทางาน มีงานทา จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94 และไม่ได้ทางาน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06
2. ทางานในหน่วยงานเอกชน จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05 ทางานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64
3. อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 อายุงานตั้งแต่ 5-10 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35
ตอนที่ 4 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน)
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและ
เอกชน) ทาการศึกษาในเรื่อง เป้าหมายที่ต้องการได้รับจากการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ดังนี้
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ตารางที่ 6 เป้าหมายทีต่ ้องการได้รับจากการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เป้าหมายทีต่ ้องการได้รับ
ต้องการวุฒิการศึกษา
ร้อยละ
เป็นข้อกาหนดของต้นสังกัด
ร้อยละ
ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง
ร้อยละ
ต้องการนาความรู้ใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
ร้อยละ
ต้องการสร้างเครือข่าย
ร้อยละ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม (คน)

95
37.25
15
5.88
83
32.55
44
17.25
17
6.67

32
12.55
25
9.80
100
39.22
77
30.20
20
7.84

50
19.61
18
7.06
37
14.51
100
39.22
55
21.57

54
21.18
83
32.55
31
12.16
19
7.45
67
26.27

24
9.41
114
44.71
4
1.57
15
5.88
96
37.65

255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปริญญาโททั้งสิ้น จานวน 255 คน พบว่า เป้าหมายที่ต้องการได้รับจากการ
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีระดับความสาคัญเรียงจากมากที่สุดไปน้อยทีส่ ุด ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ต้องการวุฒิการศึกษา
ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง
ต้องการนาความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงานจริง
เป็นข้อกาหนดของสังกัด และต้องการสร้างเครือข่าย

คือ เป้าหมายที่มรี ะดับความสาคัญมากที่สดุ
คือ เป้าหมายที่มรี ะดับความสาคัญมาก
คือ เป้าหมายที่มรี ะดับความสาคัญปานกลาง
คือ เป้าหมายที่มรี ะดับความสาคัญน้อยที่สุด

ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเรียน
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสูตร
ร้อยละ
รายชื่อคณาจารย์ผู้สอน
ร้อยละ
รายชื่อวิทยากร/อาจารย์พิเศษที่มชี ื่อเสียง
ร้อยละ
การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน
ร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
(ไม่เกิน 2 แสนบาท)
ร้อยละ
ทุนการศึกษา
ร้อยละ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร้อยละ
การสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนจบ
ร้อยละ
ระยะเวลาในการจบการศึกษา

น้อยมาก
5
1.96
7
2.75
11
4.31
12
4.71
5
1.96
1
0.39
9
3.53

น้อย
5
1.96
8
3.14
38
14.90
29
11.37
15
5.88
13
5.10
27
10.59

ปานกลาง
69
27.06
30
11.76
107
41.96
97
38.04
100
39.22
71
27.84
59
23.14

มาก
107
41.96
103
40.39
69
27.06
85
33.33
87
34.12
83
32.55
81
31.76

มากที่สุด
69
27.06
107
41.96
30
11.76
32
12.55
48
18.82
87
34.12
79
30.98

14
5.49
7
2.75
2

18
7.06
23
9.02
8

77
30.20
87
34.12
58

59
23.14
77
30.20
108

87
34.12
61
23.92
79
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รวม (คน)
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
100.00
255
106

ร้อยละ
ความสะดวกในการเดินทาง
ร้อยละ
สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ

0.78
6
2.35
2
0.78

3.14
9
3.53
12
4.71

22.75
37
14.51
50
19.61

42.35
106
41.57
107
41.96

30.98
97
38.04
84
32.94

100.00
255
100.00
255
100.00

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปริญญาโททั้งสิ้น จานวน 255 คน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทีม่ ีความสาคัญระดับมากถึงมากที่สุด 8 อันดับ โดยเรียงตามลาดับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสูตร
ความสะดวกในการเดินทาง
สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการจบการศึกษา
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

210 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35
203 คน คิดเป็นร้อยละ 76.91
191 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90
187 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33
176 คน คิดเป็นร้อยละ 69.02
170 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.74
146 คน คิดเป็นร้อยละ 57.26
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แบบสอบถาม
เลขที…่ ………………
ความต้องการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาชี้แจง : 1. โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกอบ
2. โปรดเลือกคาตอบทีต่ รงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ……............ปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
 เท่ากับหรือต่ากว่า 10,000  10,001-20,000
 20,001-30,000
 30,001-40,000
 40,001-50,000
 50,000 ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………
5. ท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใด
 มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
 นิติศาสตร์
 บัญชี/บริหารธุรกิจ
 สื่อสารมวลชน
 ศึกษาศาสตร์  เกษตรศาสตร์
 สถาปัตยกรรม
 สาขาอื่นๆ โปรด ระบุสาขา……………………………………………………………………..
ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย……………………………………และจบมาแล้ว ........ ปี
6. ปัจจุบันท่านทางานหรือไม่
 ทางาน
 ไม่ได้ทางาน (ข้ามไปตอบข้อ 11)
7. ชื่อสถานที่ทางานของท่าน
……………………………………………………………………..………………..………………..
8. ที่ทางานของท่านเป็นหน่วยงานประเภทใด
 หน่วยงานราชการ
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน
 องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไม่แสวงหากาไร/องค์กรอิสระต่างๆ
 กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว โปรดระบุประเภทของกิจการ……………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………
9. ท่านทางานในสถานที่ทางานปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา…………………..ปี…………………….เดือน
10. ท่านทางานในสถานที่ทางานปัจจุบันในตาแหน่ง………………………………………………………
11. ท่านต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนี้ หรือไม่
 ไม่ต้องการ
 ต้องการ ภายใน 2 ปี  มากกว่า 2 ปี
1.
2.
3.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

108

ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
1. เป้าหมายที่ต้องการได้รับจากการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนี้
(โปรดเรียงลาดับตามเป้าหมาย โดย 1 ต้องการมากที่สุด ……………. 5 ต้องการน้อยที่สุด )
...... ต้องการวุฒิการศึกษา
...... เป็นข้อกาหนดของต้นสังกัด
...... เพื่อต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง
...... ต้องการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
...... ต้องการสร้างเครือข่าย (connection)
2. จงให้คะแนนปัจจัยต่อไปนี้ โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 – 5
(1 = มีผลต่อการตัดสินใจน้อยมาก, 2 = มีผลต่อการตัดสินใจน้อย, 3 = มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง,
4 = มีผลต่อการตัดสินใจมาก, 5 = มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ )
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

1

2

3

4

5

2.1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.2 ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสูตร
2.3 รายชื่อคณาจารย์ผสู้ อน
2.4 รายชื่อวิทยากรและอาจารย์พเิ ศษที่มีชื่อเสียง
2.5 การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในบางรายวิชา
2.6 ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 200,000 บาท
2.7 ทุนการศึกษา
2.8 การศึกษาดูงานต่างประเทศ
2.9 การสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนจบการศึกษา
2.10 ระยะเวลาในการจบการศึกษา
2.11 ความสะดวกในการเดินทาง
2.12 สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ภาคผนวก ฌ
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557
(มคอ.7)
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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ปี การศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 7
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ประจาปีการศึกษา 2557
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท
อาจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
4. วันที่รายงาน
24 กรกฏาคม 2558
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
ปีการศึกษา 2557
6. สถานที่ตั้ง
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จานวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
5 คน
2. จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
2.1 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
ไม่มี
2.2 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
ไม่มี
2.3

จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
ไม่มี

2.4

จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
ไม่มี

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
นักศึกษาจานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีจานวน 5 คน ที่เรียนต่อชั้นปี ที่ 2 มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 3และ 4เรียนจบครบในรายวิชาตามแผนการศึกษาแต่ยังไม่สามารถนาเสนอปริญญานิพนธ์
เนื่องจากนิสิตทางานประจา จึงทาให้ยังไม่จบการศึกษา
7. ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ไม่มี
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้
ไม่มี
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตรเนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการเลยมีการปรับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ความต้องการ
เรียนมีจานวนน้อยลงโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าเรียนจานวนน้อย
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
รายวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

A

B+

ศร 511 เศรษฐมิติ

1/2557

2

1

ศร 512 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

1/2557

3

2

ศร 513 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาค

1/2557

1

ศร 514 เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ

2/2557

2

ศร 621 วิธีวิทยาวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ

2/2557

ศร 631 เศรษฐศาสตร์
การคลัง

การกระจายของระดับคะแนน
B C+ C D+ D E
2

S

จานวนนิสิตที่
W ลงทะเบียน
เรียน
5

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน
5

5

5

5

5

3

5

5

1

4

5

5

2/2557

2

3

5

5

ศร 636 เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

3/2557

1

2

5

5

ศร 639 เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ

3/2557

4

1

5

5

4

2

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ไม่มี
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รายวิชา ECS511 เศรษฐมิติ มีการสอนในบางหัวข้อไม่ครบตามแผนเช่น Times Series และPanal
Data Analysis เนื่องจากผู้สอนเห็นว่าเนื้อหายากเกินไปซึ่งจะเหมาะสาหรับนิสิตที่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
โดยตรงแต่ไม่เหมาะกับนิสิตที่มาจากหลายสาขาที่มาเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ผู้สอนจึงเน้นและ
ใช้เวลากับเนื้อหาที่จาเป็นต้องเรียนรู้ก่อน ส่วนประเด็นที่ตัดไปสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตรสรุปได้ดังนี้
1) ผู้สมัครเข้ามาในหลักสูตรมีจานวนน้อย
2) นิสิตไม่ค่อยมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จนอาจกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้แนวทางการแก้ไข
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาสอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี
1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
ไม่มี
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
ไม่มี
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และเกินร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ แห่ งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
2. อาจารย์ ป ระจ ามีส่ ว นร่ วมในการวางแผน ติ ดตาม
และทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มี

คาอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง
เอกสารหมายเลข
เอกสาร มคอ. 2

มี

3. มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของร ายวิ ช า และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
4. มี ก ารจั ด ท าผลการด าเนิ น งานของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

มี

-เอกสาร มคอ. 2
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เอกสาร มคอ. 3

มี

เอกสาร มคอ. 5

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

117

5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
7. มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนิ สิ ตตามมาตรฐาน
ตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน

มี

เอกสาร มคอ. 7

มี

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา

มี

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร
ครั้งที่ 3/2557

ไม่มี

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มี

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

มี

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

4.10

ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ยั ง ไม่ มี
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบรรจุ
เข้าทางานใหม่
ดูในหมวดที่ 7 คุณภาพของการ
สอน ข้อ 4 กิจกรรมการพัฒนา
วิ ช า ชี พ ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับสนุน
ดูในหมวดที่ 7 คุณภาพของการ
สอน ข้อ 4 กิจกรรมการพัฒนา
วิ ช า ชี พ ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับสนุน
-

4.34

-
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
1.1

1.2

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
- มีการประเมินการสอนทุกรายวิชาโดยนิสิต
- ส่งผลรายงานการประเมินรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงการสอน โดยระบุการปรับปรุง
การสอนใน มคอ. 3 ในปีการศึกษาถัดไป
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
จากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดโดย
1) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) การสอบถามและการสนทนากับนิสิต
3) การใช้แบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตพฤติกรรม การทากิจกรรม และการประเมินความรู้
พบว่าการสอนสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ไม่มี
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ไม่มี
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร

มี 

ไม่มี 

3.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
ไม่มี
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไม่มี
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1. อ.ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร

2.

อ.ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาตนเอง
-ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จากกรณี ปั ญ หา PBL วั น ที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ ค ณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดทา มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่สานัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมเป็นคณะทางานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมน้ามันจากขยะพลาสติก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จากกรณี ปั ญ หา PBL วั น ที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ ค ณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดทา มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่สานัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 7-10 เมษายน 2558
จ.เพชรบุรี จ.ชุมพร
-ผู้ เข้าร่ว มโครงการให้ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
(ระหว่าง 3 สถาบัน) วั นที่ 22 เมษายน 2558 ที่ชั้น 12 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินระดับหลั กสู ต ร วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
-ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า
สี่ ค วามท้ า ทายเพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ”วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22
โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์
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3.

4.

อ.ดร. อดุลย์ ศุภนัท

-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร SWU-MDP วันที่ 11 พ.ย. 57
– 24 ม.ค. 58 ที่ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 15 อาคารบริ ก าร ศ.มล.ปิ่ น
มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ “เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ” Active Learning วั น ที่ 11-12
กันยายน 2557 ที่ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
-ผู้เข้าร่วมฟังการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 13 ม.ค. 2558 ที่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
-ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จากกรณี ปั ญ หา PBL วั น ที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ ค ณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดทา มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่สานัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึก ษา ระดับบัณฑิต ศึก ษา วันที่ 20-21 กรกฎาคม
2558 ที่โรงแรม The Way พัทยา จ.ชลบุรี
-ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 7-10 เมษายน 2558
จ.เพชรบุรี จ.ชุมพร
-ผู้ เข้าร่ว มโครงการให้ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
(ระหว่าง 3 สถาบัน) วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ชั้น 12 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ผู้เข้าร่วม Toward Organic Asia Partner Meeting วันที่ 1012 ธันวาคม 2557 ที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
-ผู้เข้าร่วมฟังการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 13 ม.ค. 2558 ที่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
อ.ดร. กาญจนา ตระกูลวร -ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสานักทดสอบ
กุล
ทางการศึกษาและจิตวิทยา (มิ.ย.-ต.ค. 57)
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มศว. ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (4 มิถุนายน
2557)
-ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยสานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (30 ต.ค.57)
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5.

รองศาสตราจารย์
ดร. จารุวรรณ ขาเพชร

-ผู้เข้าร่วมร่วมฟังบรรยายเพิ่มพูนความรู้ด้านการวัดและประเมิน
ใน "งานครบรอบ 9 ปี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)" ณ โรงแรมมราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (3
กันยายน 57)
-ผู้เข้าร่วมอบรมการทา Problem Based Learning: PBL โดย
ฝ่ายวิชาการ มศว. (2-3 กรกฎาคม 57)
-บทความเรื่อง พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานคร
กรุงเทพ เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
SMART IV ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พระราชวั ง สนามจันทร์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
- ได้รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
- เพิ่มพูนความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ไม่มี
2. การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
ไม่มี
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสาธารณะ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา/รายวิชาเพื่อสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการทางานมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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3. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2557
ก.ค
ก.ย
ส.ค
พ. ธ.ค ม. ก. มี. เม.ย พ.
.
. ต.ค
มิ.ย.
แผนปฏิบัติการ
.
ย. . ค. พ. ค. . ค.
ผู้รับผิดชอบ
5
5 .57
58
57
57 57 58 58 58 58 58.
7
7
- จัดประชุมเตรียมความ
1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
พร้อมคณาจารย์ เค้าโครง
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
รายวิชา วางแผนการเรียน
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

การสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ วางแผน
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหาร
- ประชุมเพื่อติดตามผล
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
การดาเนินงานของ



หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก
บัณฑิต สาขาวิชา
4 เดือน
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
- โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิต สาขาวิชา

ใหม่
เศรษฐศาสตร์
และเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร
1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
- ประชุมการจัดทา มคอ.
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
3
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

เทอม 1/2557 ก.ค. 57

4. รศ.ดร. จารุวรรณ ขาเพชร
เทอม 2/257 ธ.ค. 57
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล
1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
- ประชุมการจัดทา มคอ.
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
5
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

เทอม 1/2557 ม.ค. 58

4. รศ.ดร. จารุวรรณ ขาเพชร
เทอม 2/2557 ก.ค. 58
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล
- กิจกรรมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
บริหารหลักสูตรพบนิสิต
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
- โครงการ/กิจกรรม
บัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาคุณภาพคณาจารย์
เศรษฐศาสตร์
และเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร
- การรายงาน
1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
ความก้าวหน้าปริญญา
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
นิพนธ์พร้อมการนาเสนอ
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
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ความก้าวหน้าในการทา
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต

4. รศ.ดร. จารุวรรณ ขาเพชร
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล
1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
 3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
4. รศ.ดร. จารุวรรณ ขาเพชร
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ
1. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
2. รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

3. อ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์
วัฒน์
4. อ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
5. อ.ดร. ณัฐญา ประไพ
พาณิชย์

- ประชุมการจัดทา มคอ.
7

- ประชุมการพัฒนา
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 24 ตุลาตม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.รัชพันธ์ เชยจิตร
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 24 ตุลาคม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 24 ตุลาคม 2558

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม
คณบดีสานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ลายเซ็น :
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา

วันที่รายงาน : 29 ตุลาคม 2558
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