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 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  2 

 

 
สารบัญ 

 

เร่ือง                 หน้า 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          1 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร          1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)         1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร        1 
5. รูปแบบของหลักสูตร          1 
6. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา        2 
9. ชื่อนามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน         3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน     5 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        6 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       6 
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง          7 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   8 
1. ระบบการจัดการศึกษา          8 
2. การด าเนินการหลักสูตร         8 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         11 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)(ถ้ามี)   20 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)      20 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                 หน้า 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     22 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต        22 
2. การน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       24 
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร        25 
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   26 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต       28 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)       28 
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต        28 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        28 
 
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์         28 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        28 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       28 
 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร        30 
1. การก ากับมาตรฐาน          30 
2. บัณฑิต           30 
3. นิสิต            31 
4. อาจารย์           33 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       34 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการด าเนินงานของคณะโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 36 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator)      37 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                 หน้า 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงด าเนินการของหลักสูตร     38 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน        38 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        38 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      38 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง       39 
 
 
 
ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

ภาคผนวก ข ขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ภาคผนวก ค ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร และผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิต 

ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฌ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Managerial Economics  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
  ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts Program in Managerial Economics 
  ชื่อย่อ : M.A. (Managerial Economics) 
 

3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 

 แผน ก แบบ ก 2  ส าหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 แผน ข ส าหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์  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  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการระดับ 
  มหาบัณฑิต 
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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. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่    
2/2559 เมื่อวันที่  25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

2. ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 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. อาชีพที่สามารถประกอบได้เม่ือส าเร็จการศึกษา 
  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในสายเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยท างานได้ทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาท ิ 

1. เศรษฐกร ในหน่วยงานของรัฐ  
2. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักวิเคราะห์ ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพ่ือ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ทั้ งในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3. ผู้บริหาร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4. นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ  
5. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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9. ชื่อนามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ รายชี่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา วท.บ. (วัสดุศาสตร)์, 2538 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546  
 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2553  
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูร
ธรรม 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์,2541 
M.A. (Economics), 2544 
MBA. (Business 
Administration), 2545 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2552 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
American University, USA 
American University, USA 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3. ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
 

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ),  2536 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2540  
ปร.ด. (ประชากรศาสตร)์, 2545 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยได้ใช้ “แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม” เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มาโดยตลอดภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นมุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการโดยในประการแรก  
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง คือ การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และใน
ประการสุดท้ายคือ ก่อให้เกิดการกระจายตัวของผลผลิตหรือผลได้จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักทั้งสามประการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานแนวคิดแบบเสรี
นิยมนี้ ได้อาศัย “กลไกตลาด”เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคาดหวังว่าหากกลไกตลาด
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว จะก่อให้เกิด “ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ” และ ก่อให้เกิด “ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”  
 จากผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า “ภาคเอกชน” นั้นนับเป็นส่วนหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญต่อกลไกตลาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่า
ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ มิได้หมายความว่า 
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“ภาครัฐ” จะลดบทบาทลงไป หากแต่ภาครัฐยังคงมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ส่งเสริม/สนับสนุนและอยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของภาคเอกชน นอกจากนี้ บทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของภาครัฐ คือ การเป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่คอยป้องกันและแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของกลไก
ตลาด โดยใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
ยิ่งกว่านั้น ภาครัฐ  คอยท าหน้าที่กระตุ้นและฟ้ืนฟูประเทศในช่วงที่ประเทศเผชิญกับภาวะความยากล าบาก ทั้ง
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจและระเบียบทาง
สังคมของประเทศให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ล้วนมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกันและกันอย่างใกล้ชิดแยกขาดออกจากกันไม่ได้ ดังนั้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ ระดับโลก หากองค์กรภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่อกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้นได้ อีกท้ัง ยังสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" การบรรลุซึ่งเป้าหมายของสังคมที่มี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้นั้นต้องอาศัยการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมทั้งภาคประชาชนด้วย โดยเป้าหมายที่ส าคัญเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 คือ การผลักดัน
ให้ประเทศพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร (GDP Per 
Capita) เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) เพ่ิมขึ้นเป็น 301,199บาท 
ต่อคนต่อปี ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 5% ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 2.5% ต่อปี การลงทุนรวมโดยเฉลี่ยขยายตัวไม่ต่ า
กว่า 8% และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4% ต่อปี 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การท าให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นไม่ง่าย เพราะถ้าคิดบนพ้ืนฐาน
ว่า จีดีพีของประเทศโตได้ปีละ 3.7% ก็ต้องขยายตัวต่อเนื่องกันในระดับนี้ไม่ต่ ากว่า 15 ปี ประเทศไทยจึงจะหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยยังเผชิญกับปัญหาส าคัญที่เป็นข้อจ ากัด เช่น การ
หดตัวของประชากรวัยแรงงาน การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมที่ยังไม่ทันต่อสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการดูแลประชากรสูงอายุที่ส าคัญความท้าทายของประเทศ
ในระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้า ไม่ได้มีข้อจ ากัดในเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น ยังมีประเด็นทางสังคมอีกมากท่ีต้องวางแผน
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ทั้งคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความแออัดของประชากรใน
สังคมเมือง การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว และการแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบ ฯลฯ 
 เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากอาศัย
แก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ที่เน้นให้รัฐเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆคงจะเป็นไปได้อย่างยากและต้องใช้เวลาในการด าเนินการที่ยาวนาน ซึ่งอาจ
ไม่ทันกับความรุนแรงของปัญหาที่เพ่ิมขึ้นรวดเร็ว  ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะปาน
กลางและระยะยาวของประเทศจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของทุกภาคีในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้
มีบทบาทอย่างส าคัญในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นความต้องการหลุดพ้นจากกับดักประเทศปานกลางสามารถที่จะ
บรรลุได้หากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนภายใต้การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากภาครัฐ 
นอกจากนั้น ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอื่นๆในสังคมไทยหากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
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คิด ร่วมวางแผนและร่วมด าเนินการในลักษณะเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐ เป็นที่แน่ชัดว่า สังคมไทยสามารถก้าว
พ้นปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายของสังคมที่มี ความ
มั่งค่ัง มั่นคง และ ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว เห็นได้ว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ล้วนมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ จึงนับว่า มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เนื่องจาก เศรษฐศาสตร์ถือเป็นการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การจัดการ จะส่งผลให้ประเทศมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากข้ึน จะท าให้มีแรงขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจได้ใน
ระยะอันสั้น โดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้บรรลุพันธกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก้าวพ้นจากสภาวะที่เรียกว่า “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”    
มีการจัดสรรทรัพยากรและระบบนิเวศน์อย่างสมดุลและยั่งยืน อีกท้ัง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด ารง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภายใต้บริบทของสังคมโลก อันเป็นการน าคุณค่าของสังคมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
พร้อมๆ กับการเปิดรับวัฒนธรรมสากลอย่างสร้างสรรค์   
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   1.1  ปรัชญา 
  การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา สร้างองค์ความรู้ 

และผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้เข้ากับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
เนื่องจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศหากการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสอง โดย
มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงประยุกต์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการภาครัฐและภาคเอกชนไทยให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1.3.1  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ และสามารถ
  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่าง
  เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
  ยั่งยืน 
 1.3.2  สร้างสรรค์งานวิจัย บนพื้นฐานการจัดการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพ่ือการพัฒนา
  เศรษฐกิจและสังคม 
 1.3.3  ผลิตมหาบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเปี่ยมด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อ
  ความเป็นผู้น าในด้านวิชาการที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
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 2.  แผนการพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
ติดตามการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุง 1. จัดอบรมสัมมนา

คณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

2. สอบถามความคิดเห็นของนิสิต
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

1. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 
2. รายงานสรุปความเห็นของ

นิสิต 

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ทันวิทยาการ
และผลิตผลงานทางวิชาการแก่สังคม 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ให้ได้
เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์โดยการศึกษาต่อ 
ดูงาน อบรม สัมมนา ท าวิจัย
และเผยแพร่ผลงาน โดย
บริการวิชาการแก่สังคม 

1. จ านวนอาจารย์ที่ศึกษา 
ฝึกอบรม 

2. ปริมาณงานวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและผลงาน
วิชาการในลักษณะต่างๆ 

ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอและทันสมัย 

1. ปรับปรุงห้องบรรยายและสื่อ
ให้เหมาะสม 

2. จัดหาห้องค้นคว้าวิจัยส าหรับ
นิสิตในหลักสูตร 

ห้องเรียน ห้องประชุมและสื่อการ
เรียนการสอนได้รับการปรับปรุง
ให้เพียงพอและทันสมัย 

สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ  

ภาคต้น   สิงหาคม-ธันวาคม 
ภาคปลาย  มกราคม-พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  มิถุนายน-กรกฎาคม 

(ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 
  2554  หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อ 17  
  2.2.2  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ผู้เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จ
 การศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้ การ
รับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสิตที่มีการท างานประจ าควบคู่กับการเรียน อาจมีปัญหาด้านการจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาและ
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3.2 นิสิตมีพ้ืนฐานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ที่ไม่เท่ากันจึงอาจเกิดปัญหาใน
การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
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  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในหัวข้อ 2.3  
 2.4.1 จัดรายวิชาเพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ โดยเป็นวิชาที่ไม่นับ
 หน่วยกิต ก่อนเริ่มเรียนรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
  2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะน ากฎระเบียบและเทคนิคการ
 แบ่งเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้วางเป้าหมายการศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่
 ก าหนดในหลักสูตร 
 
 2.5 แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
  2.5.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
           จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2   

ชั้นปี 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 25 25 10 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 25 25 5 5 

รวม 25 50 35 10 10 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 25 25 10 5 

แผน ข   

ชั้นปี 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 - 25 20 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - - 25 20 5 

รวม  25 45 25 10 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 25 20 5 

2.6 งบประมาณตามแผน  
      ใช้งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

งบประมาณเงินรายได ้ 5,000,000 15,000,000 16,000,000 7,000,000 4,000,000 

 หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมปีการศึกษาละ  100,000  บาท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
รายการ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     
 ค่าตอบแทนผู้สอน             1,036,800                              41,472  
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน                100,000                               4,000  
 ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน                350,000                              14,000  
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร               100,000                               4,000  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร                200,000                               8,000  
 ทุนส าหรับนสิิต                 50,000                               2,000  
 ค่าใช้จ่ายในด าเนินงาน             1,046,153                              41,846  
งบพัฒนานิสิต               200,000                               8,000  

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ     
งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 10%) (2 ปี) 200,000                              8,000  
งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 10%) (2 ปี) 200,000                              8,000  
ค่าส่วนกลางคณะ เช่าพ้ืนท่ี และคา่สาธารณูปโภค (2 ปี) 200,000                              8,000  

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์     
ค่าตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ ์  15,000 

ระดับมหาวิทยาลัย      
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 200,000                              8,000  
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั 4,360 ต่อป ี                               8,720  
หอสมุดกลาง 3,000 ต่อป ี                               6,000  
ส านักคอมพิวเตอร์ 1,040 ต่อป ี                               2,080  
บัณฑิตวิทยาลัย 5,904 ต่อปี                               11,808  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                           200,000  
จ านวนนิสิต 25 คน     

 
 

2.7   ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 

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 จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 แผน ก แบบ ก 2 
 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 แบบ ข 
 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชา และท าสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร มี  2  แผน  ดังนี้ 

1) แผน ก แบบ ก 2  เน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญานิพนธ์ 
2) แผน ข  เน้นการศึกษารายวิชา และท าสารนิพนธ์ 

 
 

รายวิชา/หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หน่วยกิต หน่วยกิต 
1. รายวิชา 24 30 
หมวดวิชาบังคับ 18 18 
หมวดวิชาเลือก 6 12 
2. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   
ปริญญานิพนธ์ 12 - 

สารนิพนธ์ - 6 
รวมไม่น้อยกว่า 36 36 

หมายเหตุ :  หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานความรู้เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ส าหรับ
นิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ  

          ศฐ  510*      เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน             2(2-0-4) 
           EC 510*       Fundamental Economics 

ศฐ  511 
EC  511 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3(2-2-5) 
 

ศฐ  512 
EC  512 

เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพ่ือการจัดการ 
Applied Microeconomics for Management 

3(3-0-6) 
 

ศฐ  513 
EC  513 

เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพ่ือการจัดการ 
Applied Macroeconomics for Management 

3(3-0-6) 
 

ศฐ  521 
EC  521 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics  

2(2-0-4) 
 

ศฐ  531 
EC  531 

เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์ 
Applied Managerial Economics  

3(3-0-6) 
 

ศฐ  532 
EC  532 

เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 
Strategic Economics 

3(3-0-6) 
 

ศฐ  533 
EC  533 

สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 
Seminars in Current Economic Issues 

1(0-2-1) 
 

             หมวดวิชาเลือก  

ศฐ   631 
EC   631 

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  
Economics of Project Analysis and Evaluation  

3(2-2-5) 

ศฐ   632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน 3(2-2-5) 
EC   632 Economics of Financial Management   
ศฐ   633  
EC   633 

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 
Economics of Logistics Management  

3(3-0-6) 

ศฐ   634 
EC   634 

การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
Analysis of Policy and Economic Environment 

3(3-0-6) 

ศฐ   635 
EC   635 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Information Technology and Innovation for Economist 

3(3-0-6) 

ศฐ   636 
EC   636 

ทฤษฎีเกมเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
Game Theory for Business Management 

3(3-0-6) 

ศฐ   637 
EC   637     

เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์    
Economics of Organization and Human Resources Management 

3(3-0-6) 

ศฐ   638 
EC   638  

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
Economic Development in Globalization           

3(3-0-6) 
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ศฐ   639 
EC   639 

เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
Economic of International Trade and Financial Management 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ * รายวิชาส าหรับนิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต 
  
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

ศฐ   691 
EC   691 

ปริญญานิพนธ์ 
Thesis 

12  หน่วยกิต 

ศฐ   692 
EC   692 

สารนิพนธ์ 
Independent Study 

6  หน่วยกิต 

 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก2  ก าหนดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคฤดูร้อน นก. 
ศฐ 511  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
        เพื่อการจัดการ 

3 ศฐ 521  ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
            เศรษฐศาสตร ์

2 วิชาเลือก 1 3 

ศฐ 512  เศรษฐศาสตร์จลุภาค 
        ประยุกต์เพื่อการ
จัดการ        

3 ศฐ 531  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ประยุกต์     

3 วิชาเลือก 2 3 

ศฐ 513  เศรษฐศาสตรม์หภาค 
        ประยุกต์เพื่อการจัดการ 

3 ศฐ 532  เศรษฐศาสตรเ์ชิงกลยุทธ์       3   

  ศฐ 533  สัมมนาประเด็น 
       ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมยั 

1   

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 
ศฐ 691 ปริญญานิพนธ ์ 6 ศฐ 691 ปริญญานิพนธ ์ 6 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผน ข    ก าหนดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคฤดูร้อน นก. 
ศฐ 511  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
        เพื่อการจัดการ 

3 ศฐ 521  ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
            เศรษฐศาสตร ์

2 วิชาเลือก 1 3 

ศฐ 512  เศรษฐศาสตร์จลุภาค 
        ประยุกต์เพื่อการ
จัดการ        

3 ศฐ 531  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ประยุกต์     

3 วิชาเลือก 2 3 

ศฐ 513  เศรษฐศาสตรม์หภาค 
        ประยุกต์เพื่อการจัดการ 

3 ศฐ 532  เศรษฐศาสตรเ์ชิงกลยุทธ์       3   

  ศฐ 533  สัมมนาประเด็น 
       ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมยั 

1   

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 
วิชาเลือก 3 3 ศฐ 692 สารนิพนธ ์ 6 

วิชาเลือก 4 3   

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ศฐ  510  เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน       2(2-0-4) 
EC 510  Fundamental Economics 
  ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน ตลาดประเภทต่างๆ ความล้มเหลว
ของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 
ศฐ  511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ     3(2-2-5) 
EC  511 Quantitative Analysis for Management      
   ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์
ผลจากแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยน าหลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการทั้งในองค์กร 
 

ศฐ  512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
EC  512 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     
    ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคส านักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป รวมทั้งแบบจ าลองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหา
และนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ 

ศฐ  521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      2(2-0-4) 
EC  521 Research Methodology in Economics   
  ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือท าการวิจัย ศึกษาประเภทของข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ และเขียนบทความ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ  

ศฐ  531 เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์      3(3-0-6) 
EC  531 Applied Managerial Economics  
  ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
เสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล   

ศฐ  532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
EC  532 Strategic Economics  
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กล
ยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เปรียบเทียบการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤติในองค์กร  

ศฐ  533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย     1(0-2-1) 
EC  533 Seminars in Current Economic Issues 
  สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็นประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้
พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมทั้ง ประเด็นการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้อง 

ศฐ  631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ   3(2-2-5) 
EC  631 Economics of Project Analysis and Evaluation 

 ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการวางแผนและการประเมินโครงการ 
รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์โครงการและการ
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จัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการวางแผนและการประเมินผลโครงการ สังเคราะห์กรณีศึกษาการ
ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 

ศฐ  632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน     3(2-2-5) 
EC  632 Economics of Financial Management 
   ศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิคต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ศฐ   633  เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจสิติกส์     3(3-0-6) 
EC   633 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 การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์
ผลกระทบของนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ศึกษาบทบาท
ของภาคเอกชนในการก าหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ 

ศฐ   635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
EC   635 Information Technology and Innovation for Economist 

 ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งกรณีศึกษาใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์   

ศฐ  636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6) 
EC  636 Game Theory for Business Management 
  ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การก าหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการแข่งขันทางธุรกิจ 

ศฐ  637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
EC  637 Economics of Organization and Human Resources Management 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การลงทุนในทุนมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรม 
สุขภาพและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การ
วางแผนอัตราก าลังคน  การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงาน
สัมพันธ์ การประเมินผลการท างาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ทัน
ต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก 
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ศฐ  638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์    3(3-0-6) 
EC  638 Economic Development in Globalization          
  วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า การลงทุนและระบบ
การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศึกษา 

ศฐ  639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
EC  639 Economics of International Trade and Finance Management 
  ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการน าไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีดุลการช าระเงิน การปรับตัวของดุลการช าระเงิน 
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงนโยบายการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ 
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์
 

ศฐ  691 ปริญญานิพนธ์        12  หน่วยกิต 
EC  691 Thesis   
    การวิจัยขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การจัดการ  
 

ศฐ  692   สารนิพนธ ์        6  หน่วยกิต 
EC  692 Independent Study 
  ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ระดับของรายวิชา 
5-6  หมายถึง  รายวิชาระดับมหาบัณฑิต 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง กลุ่มวิชา 
1   หมายถึง  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
2   หมายถึง  วิธีวิจัย 
3   หมายถึง  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
9   หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

          เลขรหัสตัวท้าย  หมายถึง ล าดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ รายชี่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา วท.บ. (วัสดุศาสตร)์, 2538 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546  
 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2553  
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
American University, USA 
American University, USA 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3. ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
 

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ),  2536 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2540  
ปร.ด. (ประชากรศาสตร)์, 2545 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 
  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ รายชี่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา* วท.บ. (วัสดุศาสตร)์, 2538 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2546 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2553 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX- 
XX-X 

2. ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม* ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 2541 
M.A. (Economics), 2544 
MBA., 2545 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2552 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
American University, USA 
American University, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX- 
XX-X 

3. ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร* 
 

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ), 2536 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2540 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร)์, 2545 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

X-XXXX-XXXXX- 
XX-X 

4. รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นยิม 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 2523 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), 
2525 
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), 
2545 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX- 
XX-X 
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ล าดับ รายชี่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

5. รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร 
เพิ่มพูนวิวัฒน ์

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), 
2536 
M.S. (Economics), 2539 
Ph.D (Economics), 2543 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง 
University of Utah, USA 
University of Utah, USA 

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

6. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  
เจริญสถาพรกลุ 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
2537 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2542 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร), 2550 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

7. ผศ.ดร.ศุภนันทา รม่ประเสริฐ วท.บ. (จิตวิทยา), 2538 
พม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), 
2540 
Post Degree Specialization 
Certificate (Economics), 2545 
M.A. (Economics), 2546 
 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
University of Saskatchewan, 
Canada 
University of Saskatchewan, 
Canada 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

8. ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส ศ.บ. (เศรษฐศาสตรป์ริมาณ
วิเคราะห์) ,2542 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2545 
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร)์, 2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

9. ดร.BUI THI MINH TAM B.E. (International Trade), 
2542 
 
M.A. (Economics of 
Development), 2545 
 
 
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2554 

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

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

10. ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร ์
 

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), 2540 
ศศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), 
2543 
Ph.D. (Economics), 2554 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
University of Nebraska-
Lincoln, USA 

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 

11. อ.ดร.ศิวลาภ  
สุขไพบูลวัฒน ์
 

วทบ. (เศรษฐศาสตร์) ,2536 
วทม. (เศรษฐศาสตร์) ,2539 
ปรด. (เศรษฐศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

X-XXXX-XXXXX-
XX-X 
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ล าดับ รายชี่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

12. อ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์),2552 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์),2554 
ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์),2558  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX- 
XX-X 

 
หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 - 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปขั้นตอนการท า ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ภาคผนวก 
ข) ส าหรับการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน
และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การ
ประเมินให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว 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  
  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5  ทั้งนี ้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 เรื่อง การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ข้อ 46 ปริญญา
นิพนธ์ และข้อ 47 สารนิพนธ์ 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต  
แผน ข    สารนิพนธ์ จ านวน   6 หน่วยกิต 
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5.5   การเตรียมการ 
   ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้ค าแนะน าแก่นิสิต
ดังนี้ 
 ปริญญานิพนธ์  นิสิตด าเนินการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการท า
ปริญญานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นั้นๆ แล้วเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  หลังจากนั้นจึงด าเนินการท าตามข้ันตอนข้อ 5.1  แนวปฏิบัติในการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 สารนิพนธ์  นิสิตต้องด าเนินการเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้นั้นแล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น
จึงด าเนินการท าตามข้ันตอนข้อ 5.1  แนวปฏิบัติในการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

หมวด 5 ข้อ 29  การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
การประเมินให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

 ระดับข้ัน  ความหมาย 
  P  ผ่าน (Pass) 
       F  ไม่ผ่าน (Fail) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละเพ่ือ
สังคม และมีจรรยาบรรณในการท างานวิจยั ไม่บิดเบือน
ข้อมูล 
 

มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ์และ
เสียสละในชัว่โมงการบรรยายและการสัมมนา มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการท างานวิจยั 
 

(2) มีความรู้ความสามรถทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นอย่างด ี

มีการศึกษาในชั้นเรียน ปฏิบัติการ แก้โจทย์ปัญหา การท า
วิจัย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(3) สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี
เหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวจิารณปัญญา 

เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการ ฝึก
ทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย 

(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปราย การน าเสนอ 
การท ารายงาน และท าวิจัยเป็นทีม 

(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสมัพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน 
สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่ได้รับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา และสัมมนา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ  
2. เป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิจัย  
3. มีการพัฒนาทักษะชีวิต (life skill) 
ในฐานะเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม  

1. มีการเรียนการสอนที่เน้นกรณีศึกษา 
ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของสังคม 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต 
2. ก าหนดเกณฑ์จรรยาบรรณทาง
วิชาการหรือการวิจัยทุกรายวิชา 
3. ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
หรือผู้ตามโดยมอบหมายการท างาน
เป็นทีมทั้งในรายวิชา และกิจกรรมนอก
ชั้นเรียน 
 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการอยู่ร่วม
ชั้นกัน 
2. ประเมินจากผลงานของนิสิตและมี
การพิจารณาบทลงโทษ หากคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน 
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงาน  
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 2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  
 
 
 
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
และการประยุกต์ใช ้
 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

1. สอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry 
Based) โดยการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
และสังเคราะห ์การศึกษานอกสถานที่ 
รวมทั้ง การสืบค้นข้อมูลและการใช้
เครื่องมือการค านวณสมัยใหม่   
2. สอนแบบใช้ปัญหาหรือกรณศีึกษา
เป็นพ้ืนฐาน (Problem Based 
learning)  
3. สอนแบบบูรณาการ (Integrated 
Teaching) โดยเน้นกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ 
  

ประเมินจากรายงาน การสอบขอ้เขียน 
การสอบปากเปล่า การน าเสนอรายงาน 
และผลงานวิจยัรวมถึงงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ ์
 

  
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถสังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ที่
เรียน เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็นที่ซับซ้อนได้  
2.  สามารถบูรณาการงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและสร้างความรู้ใหม่รวมทั้งการ
ให้ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 
3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
และมีทักษะการท ากรณีศึกษา  
 

สัมมนาในประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์การจัดการ โดยมอีาจารย์
ผู้สอน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ/
ผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 
เป็นผู้อ านวยกระตุ้นการเรียนรู ้
(facilitator)  และเน้นให้เกิดความคิด
ริเริ่ม (initiatives)  

ประเมินจากรายงาน การสอบขอ้เขียน 
การสอบปากเปล่า การน าเสนอรายงาน 
และผลงานวิจยัรวมถึงงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ ์
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที ่(Collaboration Skill) อันจะ
น าไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(Professional Skill) 
2. มีความเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่เหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
3. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

1. ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
2. ก าหนดให้มีการท างานวิเคราะห์
กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิต ในการท ารายงาน 
การน าเสนอผลงาน หรือรายงานในวิชา
ต่าง  ๆหรือการสอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  
2. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกัน
และกัน (Peer Evaluation) ในกิจกรรม/
โครงการ 
 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการ
น าเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
เหมาะสม 
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการทางเศรษฐศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
และสถิตมิาประยุกตใ์ช้ 
3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ อย่างเหมาะสม 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือบูรณา
การและฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ 
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ 
2. ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
3. ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าใน
ห้องเรียน โดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ  
4. สนับสนุนให้ผู้เขียนวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมที่มอบหมาย
ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
2. ประเมินผลจากความสามารถใน
การน าเสนอผลงานของนิสิต 
ทางด้านเทคนิคการน าเสนอ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ลายละเอียดผการเรียนรู้ 
1.คุณธรรมและจริยธรรม 1.1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
1.2. เปน็ผู้มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิจยั  
1.3. มีการพัฒนาทักษะชีวิต (life skill) ในฐานะเป็นผู้น า
หรือผู้ตามที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.ความรู้ 
 

2.1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้และการ
ประยุกต์ใช ้
2.3. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1. สามารถสังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียน เพ่ือ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ซับซ้อนได้  
3.2. สามารถบรูณาการงานวิจยัเพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความรู้ใหม่รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
3.3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็น
ระบบและมีทักษะการท ากรณีศึกษา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ (Collaboration Skill) อันจะ
น าไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Professional Skill) 
4.2. มีความเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
4.3. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการน าเสนอ โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
เหมาะสม 
5.2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร ์คณิตศาสตร์ และสถิติมาประยุกต์ใช้ 
5.3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศฐ 510 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน                

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อการจัดการ                

ศฐ 512 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคประยุกต์เพื่อการจดัการ                

ศฐ 513 เศรษฐศาสตรม์หภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ                

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร ์                

ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจดัการประยุกต ์                

ศฐ 532 เศรษฐศาสตรเ์ชิงกลยุทธ์                

ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                

ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                

ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจดัการทางการเงิน                

ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจดัการโลจสิติกส ์                

ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ                

ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์                

 
 
 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  31 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) (ต่อ) 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลการเรียนรู้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์                

ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน ์                

ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจดัการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ                

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ ์                

ศฐ 692 สารนิพนธ ์                

 
หมายเหตุ   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
  
2.  กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะก าลังศึกษา 
 ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต รวมทั้ง การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการทวน
สอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากการส าเร็จการศึกษา 
 มีการติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท า มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษ ณ์
บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพร้อมของอาคารของสถานที่ และการ
ด าเนินการ มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะเศรษฐศาสตร์ และโดยนิสิต เพ่ือน าผลที่ได้มา
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 (แผน ก2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงายสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
 
 (แผน ข) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน/คณะบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
   1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ทักษะการวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทั่วไปและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รวมทั้งเทคนิคการสอน 
  2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
  2.1.3 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะในการ 
บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและด้านวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 จัดสรรทุนเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ที่เป็น
ประโยชน์ 
  2.2.2 จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
  2.2.3 สร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  2.2.4 สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับการ
เรียนการสอน  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา
และแนะน านิสิต เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรดังนี้ 
  1. เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตารางสอน
ของแต่ละภาคเรียน 
  2.  ติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ประเมินผลการเรียนการสอน 
  1) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอน
ของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา  
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ส่งผล กระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
  5.  ด าเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
   6.  ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือใช้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
  7.  ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรเมื่อครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิสิต 
ชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
   8.  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
   9.  ปรับปรุงหลักสูตรโดยน าผลการประเมินจากข้อ 1.7 และ 1.8  มาปรับปรุงให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะพิเศษที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ควบคู่ไปกับความรู้ด้านการจัดการ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและสามารถสื่อสารได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้ รวมทั้งบัณฑิตของหลักสูตรต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปี่ยมด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อความเป็นผู้น าในด้านวิชาการที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีการระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปี
การศึกษาที่ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 5) ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจทั้ง 5 ประเด็นจากผู้ใช้
บัณฑิต โดยการใช้แบบสอบถาม แล้วน าผลส ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ 
พัฒนาหลักสูตรต่อไป เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
3. นิสิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการมีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามแผนที่
ก าหนด โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา รวมทั้งการควบคุมการดูแล การให้ ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวการเรียน การท าวิจัย เพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนมี
ระบบในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนอย่างมีความสุข โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ 

 การรับนิสิต 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดจ านวนการรับนิสิตใน
แต่ละปีการศึกษาโดยมีการก าหนดการรับนิสิตแผน ก จ านวน 25 คนและแผน ข จ านวน 25 คน ตามท่ีก าหนด
ไว้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร 

  2. หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับนิสิตโดยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในสื่อของ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิด
ต่างๆเช่นแผ่นพับ โปสเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

 3. มีการก าหนดให้ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องสอบสัมภาษณ์กับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณารับนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการด้วยระบบของมหาวิทยาลัย 

 5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรหากจ านวนนิสิตที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตจะท าการเปิดรับนิสิตในรอบสองต่อไป 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินระบบการรับนิสิตและหาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบและกลไกในการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป 

 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยมีระบบและกลไกดังนี้ 
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 1.ก าหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด เพ่ือ
รับทราบข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งระเบียบการต่างๆในการเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 2. หลังจากนั้นนิสิตจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒเพ่ือรับฟังการแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่หนึ่ง อาจารย์ผู้สอน 
และนิสิตรุ่นพ่ี รวมทั้งรับฟังค าแนะน า เกี่ยวกับแผนการเรียน การลงทะเบียน สถานที่เรียน การท าปริญญา
นิพนธ์ รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการท า
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความพร้อมของนิสิตที่จะเรียนต่อในหลักสูตร หากนิสิต
ไม่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ทางหลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานความรู้เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิต ิส าหรับนิสิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่าต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  

 การควบคุมดูแลและการให้ค าปรึกษาการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง 

 2. หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้แก่นิสิตในปีที่ 2 โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่นิสิตสนใจ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ช่วยกลั่นกรองหัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้อยู่ในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 3. นิสิตเสนอสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  

 4. อาจารที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ก ากับดูแลการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตให้
ส าเร็จตามแผนที่หลักสูตรก าหนดและก าหนดให้นิสิตสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นอกจากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องดูแลให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ในรูปแบบการน าเสนอผลงานในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาวิชาการ การท าปริญญานิพนธ์ตลอดจนมีการแนะแนวนิสิต
เพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนซึ่งมีผลต่ออัตราการคงอยู่
และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็น
ช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอ่ืนๆของนิสิต และการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในชั้นปีที่สองเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า วางแผนการท า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดให้นิสิตท าโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในรายวิชาเพ่ือให้นิสิต
สามารถน าไปต่อยอดท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ต่อไปและท าให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าเร็จ
ได้เร็วขึ้น 
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 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 หลักสูตรท าการแจ้งนิสิตในวันปฐมนิเทศเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรต่อประธานหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรง ทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข หากเป็นเรื่องในเชิง
นโยบาย ประธานหลักสูตรจะน าเสนอต่อที่ประชุมระดับคณะเพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 
4. อาจารย ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มีกระบวนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ โดยระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามท่ีหลักสูตรต้องการ รวมถึงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์นั้น มีระบบและกลไกดังนี้ 
 การรับอาจารย์ใหม่ 
 1.  คณะท าบันทึกข้อความถึงกองการเจ้าหน้าที่  เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสมัครสอบ
คัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 2.  กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยติดบอร์ดประกาศรับสมัครงานของ
กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศทาง 
http://news.swu.ac.th/job.asp  
 3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 4. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด  
 5. สรุปผลการสอบคัดเลือกฯ และแจ้งรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
    การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หากมกีรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ลาออก
หรือลาศึกษาต่อ ประธานหลักสูตรแจ้งไปยังกรรมการระดับคณะเพ่ือเปิดรับอาจารย์ใหม่ หรือท าบันทึกแจ้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา
เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนๆตามเกณฑ์มาตรฐานที่สกอ.ก าหนด   
   การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การท างานวิจัย โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในส่วนทุนในการท าวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ เป็นต้น นอกจากนั้นระดับมหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อีกด้วย 
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2. หลักสูตรมีการก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองโดยการสร้าง
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน 
การท าวิจัย  

4. ประเมินระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรโดยปกติทุก 5 ปีตามรอบการปรับปรุง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
วิเคราะห์หลักสูตรเดิมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงโดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า  ศิษย์
ปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีการสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งจัดให้มีการวิพากย์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะทางด้านเนื้อหา  การ
จัดการเรียนการสอน สาระรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนิสิต มาประกอบการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และเป็นที่ต้องการเรียนของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตโดยพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
learning outcome และก าหนดแผนการเรียนการสอน 

3. เสนอ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดและส่งให้  สกอ.รับทราบหลักสูตร 
4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

แล้ว และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และรายงานการด าเนินของรายวิชาโดย 
มคอ.5 ตามก าหนดเวลา 

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี มคอ.7 วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป 

6. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตร รวถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
     การวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
ด าเนินการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนเปิดสอนรายวิชาและก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพ่ือบริหารจัดการรายวิชา 

2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอนรวมทั้งผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นนั้น 

3. พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 
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4. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
เรียนแต่ละภาคเรียน 1 เดือนโดยก ากับดูแลรายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตาม
ค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5. จัดการประชุมเพ่ือตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ curriculum mapping  

6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยให้นิสิตประเมินการ
สอนของผู้สอน 

7. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 เพ่ือประเมินและ
รายงานการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) รวมทั้งวิเคราะห์
ผลการด าเนินการนั้นเพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

     การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระดังนี้ 
  1.เมื่อนิสิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีการเลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 
  2.นิสิตขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต จ านวนนิสิตในที่ปรึกษาต่ออาจารย์ ความ
พร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

      การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

  1. นิสิตยื่นความประสงค์ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ 
และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นั้น จะ
พิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
  2. คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ พิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการด้านการท าวิจัย
ของนิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากนั้นให้
ข้อเสนอแนะแก่นิสิตในการปรับแก้ให้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเนื้อหา วิธีการวิจัยที่ทันสมัยคลอบ
คลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ 
  3. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯเสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอ
เค้าโครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
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  4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
  5. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรจัดให้มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก
หอสมุดกลางเป็นแหล่งจัดเตรียมหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ โดยที่ทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ให้ส านักหอสมุดด าเนินการจัดซื้อให้เพ่ือเป็นสื่อในการ
เรียนการสอน รวมถึงมีฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส านักหอสมุดกลาง มีจ านวน
ต าราวิชาการ ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนดังนี้ 
 -  ต าราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์จ านวน   5,000   เล่ม 
 -  โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 -  ห้องประชุม  (ห้องใหญ่) ส าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องประชุม (ห้องเล็ก) ส าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ห้อง 
 -  ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 1 ห้อง 
 -  มีระบบเครือข่ายสืบค้นออนไลน์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มีระบบฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อการน ามาวิเคราะห์ วิจัยได้ 
 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการเตรียมทรัพยากรในการเรียนการ
สอนดังต่อไปนี้  
 1. ประชุมให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนต ารา 
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. วางแผนและจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 3. จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา วารสารทางวิชาการ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 4. จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีทรัพยากรในการเรียนการสอนอยู่เสมอ
โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 
 1. ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากคณาจารย์และนิสิต 
 2. ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 3. สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ที่คณาจารย์และนิสิตสามารถใช้
บริการได ้
 
 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  41 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา     
 แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทบทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - -    
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
          1.1.1 ประชุมร่วมกันของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่ม
นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา 
  1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใช้แบบสอบถาม ปค .003 การสังเกต
จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 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 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  1.2.5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินหลักสูตรโดยการสอบถามนิสิตในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทนของ
นิสิต/บัณฑิตใหม่ และการเปิดเว็บไซต์ เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่  ศิษย์เก่า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก อาจารย์
ผู้สอน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ
วิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่ง
ระดับผู้น าในองค์กร 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   4.1 ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต  
   4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
   4.3 วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบัิติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบัิติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนพินธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคุีณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดังนี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดังนี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศึ่กษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบยีนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบัณฑิตศึกษา มคุีณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจาํ

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจาํ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจาํนวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสตูรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบติั

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวทิยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ตํ่าสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกติได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมติัจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดตํ่ากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดตํ่า

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจาํนวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดังนี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีมี่การเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดตํ่ากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     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 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ตํ่ากวา 3.00 



 

  

-18-

      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมตํ่า

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลงัศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดยีวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมตํ่ากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติต้ังแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูต้ังแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกนิภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คุีณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนสิิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัติ และในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมตํ่ากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมตํ่ากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 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  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 

  



 

 

ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คับนี้มีผลใชบั

คับนี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคับจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คับที่ใช

) 

รฒ 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  45 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  46 

 

 
 

ขั้นตอนการท า ปริญญานิพนธ ์/ สารนิพนธ ์
ขั้นตอนการจัดท าปริญญานิพนธ์ 

 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือท าปริญญานิพนธ์ 
 เสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์และเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ ต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
 นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ์เพ่ือการให้ 
ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ 
 ปรับปรุง/แก้ไขเค้าโครงฯ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม 
การท าปริญญานิพนธ์ 
 เสนอเค้าโครงฯ ที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ 
 ด าเนินการจัดท าปริญญานิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ 
ควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ 
 จัดท าปริญญานิพนธ์เสร็จ และเสนอขอสอบปากเปล่าต่อประธานคณะกรรมการควบคุมการท าปริญญา 
นิพนธ์ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการฯ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบการพิมพ์ 
 แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามค าแนะน า 14. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพ่ือจัดท าปก อย่างน้อย 3 
เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด 
 บทคัดย่อภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
 ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา แจ้งและส่งส าเนาผลงานตีพิมพ์ ต่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอ่ืนๆ 
ขั้นตอนการจัดท าสารนิพนธ์ 
 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือท าสารนิพนธ์ 
 เสนอหัวข้อและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
 นิสิตจัดท าโครงการสารนิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
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 เสนอขอจัดประชุมพิจารณาโครงการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ 
 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 
 ปรับปรุง/แก้ไขโครงการฯ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และขอความเห็นชอบ 
 เสนอโครงการฯ ที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติจัดท าสารนิพนธ ์์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ 
 รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าสารนิพนธ์ต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
 เสนอขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
 สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และปรับปรุง/แก้ไขตามท่ีคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ เสนอแนะ 
 ส่งสารนิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ 
 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบการพิมพ์ 
 แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามค าแนะน า 
 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพ่ือจัดท าปก อย่างน้อย 1 เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด บทคัดย่อ 
ภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่าน 

ภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

กรณีส ารวจความพงึพอใจของนิสิตที่เรียนรายวิชาครบและก าลังท าวิทยานิพนธ์ 
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

 

 การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลังท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู ใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 10 ตวัอยา่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจครัง้นีใ้ช้วิธีการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์มีดงันี ้
  

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 อายนุ้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 70  ซึง่สว่นใหญ่ศกึษาในรหสั 561XXXXXX คดิเป็นร้อยละ 40 และมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ระหวา่ง 
3.00 – 3.50 คดิเป็นร้อยละ 60 
 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ   
       ชาย 
         หญิง 

5 
5 

50.0 
50.0 

2.อายุ   
       น้อยกวา่ 30 ปี 
         31 -40 ปี 

7 
3 

70.0 
30.0 

3.รหัสนิสิตเข้าศึกษา   
       541XXXXXX         
         551XXXXXX              
         561XXXXXX     
         571XXXXXX     

2 
2 
4 
2 

20.0 
20.0 
40.0 
20.0 

4.คะแนนเฉล่ียสะสม(GPA)   
        3.00 – 3.50  
        3.51– 4.00 

6 
4 

60.0 
40.0 
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                                  รวม 10 100.0 
ความพงึพอใจของนิสิตที่เรียนรายวิชาครบและก าลังท าวิทยานิพนธ์ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
ด้านคณุภาพหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ พบว่า หลกัสตูร

มีแผนการศกึษาตลอดหลกัสูตร ตลอดจนมีการจดัการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาและวตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูร รวมถึงโครงสร้างหลกัสตูร หนว่ยกิต วิชาแกน และวิชาเอกท่ีเหมาะสม 

ด้านกระบวนการคัดเลือกนิสิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ พบว่า หลกัสูตรมีกระบวนการคดัเลือกเข้าศึกษา โดยการก าหนดคณุสมบตัิผู้ มีสิทธ์ิเข้าศึกษา
ด้วยหลักเกณฑ์การคดัเลือกเข้าศึกษาด้วยวิธีการสอบคดัเลือก สัมภาษณ์ ท าให้ได้นิสิตท่ีมีคุณภาพเข้า
ศกึษาในหลกัสตูร 

ด้านอาจารย์ผู้ สอน พบว่า คณาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครูบา
อาจารย์สงู พร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษาสง่เสริมและสนบัสนนุด้านวิชาการแก่นิสิตอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์  พบว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของหลักสูตรมีความรู้สอดคล้องกับ
หวัข้อวิทยานิพนธ์ และคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตามการท าวิทยานิพนธ์อย่างสม ่า เสมอ ตลอดจน
การชว่ยควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรมีการจัดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และเพียงพอตอ่ความต้องการของนิสิต 

ด้านการจดัการเรียนการสอน พบวา่ หลกัสตูรมุง่การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
โดยมีการใช้เทคโนโลยีและส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะวิชาและวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 

ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า หลกัสตูรมีวิธีการวดัประเมินผลสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์การวดัและประเมินผลท่ีมีความยตุธิรรม 

ด้านการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรได้พฒันาคณุลกัษณะของนิสิต พบว่า นิสิตได้รับการพฒันาทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบสงู มีการพฒันาทกัษะความรู้ ทกัษะทางปัญญา คณุธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ) อยูใ่นระดบัดีมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.10 
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ตาราง 2 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านหลกัสตูร 
 

ด้านหลักสูตร X  SD 

1.การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร 

4.20 0.42 
 

2.หลกัสตูรมีแผนการศกึษาตลอดหลกัสตูรอย่างชดัเจน    4.30 0.48 
3.หลักสูตรมีโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต  วิชาแกน และ
วิชาเอก ท่ีเหมาะสม 

4.10 0.32 

 
 
ตาราง 3 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านกระบวนการคดัเลือกนิสิต 
 

ด้านกระบวนการคัดเลือกนิสิต X  SD 

1.การก าหนดคณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา มีความเหมาะสม 4.20 0.42 
2.หลกัเกณฑ์การคดัเลือกเข้าศกึษามีความเหมาะสม 3.90 0.32 
3.กระบวนการคดัเลือกเข้าศกึษามีความเหมาะสม 4.20 0.63 

 
 
ตาราง 4 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านอาจารย์ผู้สอน 
 

ด้านอาจารย์ผู้สอน X  SD 

1.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.10 0.74 

2.อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้
อยา่งเหมาะสม 

4.10 0.74 

3.อาจารย์เป็นผู้ มีคณุธรรม และจิตส านกึในความเป็นครู 4.40 0.70 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า
วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
 

ด้านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ X  SD 

1.อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

4.10 0.74 

2.อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ให้ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4.10 0.74 

3.การช่วยเหลือ ติดตาม การท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงาน 

4.20 0.79 

 
ตาราง 6 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ X  SD 

1.ห้องเรียนมีอปุกรณ์เหมาะสม เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และเพียงพอ
ตอ่นิสิต 

4.20 0.63 

2.ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอือ้ตอ่การเรียนรู้และเพียงพอ
ตอ่นิสิต 

3.90 0.57 

3.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว เอือ้ต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอตอ่นิสิต 

3.60 0.70 

4.ห้องสมดุเหมาะสม เอือ้ตอ่การเรียนรู้และเพียงพอตอ่นิสิต 3.40 0.84 
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ตาราง 7 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า
วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านการจดัการเรียนการสอน 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอน X  SD 

1.การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

3.80 0.42 

2.การใช้ส่ือประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.00 0.47 
3.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.00 0.67 
4.การเรียนการสอนแตล่ะวิชาเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 4.30 0.48 

 
ตาราง 8 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านการวดัและประเมินผล 
 

ด้านการวัดและประเมินผล X  SD 

1.วิ ธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.20 0.42 

2.การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า 

4.20 0.42 

3.การวดัและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยตุธิรรม 4.10 0.32 

 
ตาราง 9 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท า

วิทยานิพนธ์ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯด้านการเรียนรู้ตลอดหลกัสตูรได้พฒันาคณุลกัษณะของนิสิต 
 

ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต 

X  SD 

1.ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.10 0.32 
2.ด้านความรู้ 4.30 0.48 
3.ด้านทกัษะทางปัญญา 4.20 0.42 
4.ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 4.50 0.53 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.10 0.57 
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รายงานการส ารวจความพงึพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้นิสิตที่เรียนรายวิชาครบและก าลังท าปริญญา
นิพนธ์ต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

 

 การส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลังท าวิทยานิพนธ์ต่อ
คณุภาพหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
ใช้กลุม่ตวัอยา่งเป็นนายจ้าง/ผู้ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท าปริญญานิพนธ์ จ านวน 9 ตวัอยา่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจครัง้นีใ้ช้วิธีการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์มีดงันี ้
  
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.8  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี                  
คดิเป็นร้อยละ 44.4  โดยมีต าแหนง่เป็นผู้จดัการ และหวัหน้าแผนก/งาน   คดิเป็นร้อยละ 33.3 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
       ชาย 
         หญิง 

2 
7 

22.2 
77.8 

2.อายุ   
       น้อยกวา่ 30 ปี 
         31 -40 ปี 

       41 – 50 ปี 
        มากกวา่ 50 ปี 

1 
3 
4 
1 

11.1 
33.3 
44.4 
11.1 

3.ต าแหน่งงานปัจจุบัน   
       ผู้จดัการ       
         หวัหน้าฝ่าย              
         หวัหน้าแผนก/งาน    
         อ่ืนๆ    

3 
2 
3 
1 

33.3 
22.2 
33.3 
11.1 

                                  รวม 9 100.0 
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 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานเอกชน/บริษัท คิดเป็นร้อยละ 88.9 ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาด
เล็กมีบุคลากร ต ่ากว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจด้านการเงิน/การธนาคาร   
คิดเป็นร้อยละ 44.4 โดยมีวิธีการคดัเลือกบุคคลเข้าท างานและสอบสมัภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.6 และ
ปัจจัยส าคญัท่ีหน่วยงานพิจารณารับบณัฑิตเข้าท างาน คือ ความรู้ความสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 
25.0 ซึ่งการปฏิบัติงานของบัณฑิตส่วนใหญ่ไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมา คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ
ระยะเวลาท่ีบณัฑิตเข้าท างานในหนว่ยงาน  มากกวา่ 12 เดือน คดิเป็นร้อยละ 77.8 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของหนว่ยงาน 

 
ประเภทของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

1.ราชการ 1 11.1 
2.เอกชน/บริษัท 8 88.9 

 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนบคุลากร 

 
จ านวนบุคลากร จ านวน ร้อยละ 

1.ต ่ากวา่ 50 คน 3 33.3 
2.ตัง้แต ่50 -100 คน 2 22.2 
3.ตัง้แต ่100 – 500 คน 2 22.2 
4.ตัง้แต ่500 -1,000 คน 1 11.1 
5.อ่ืนๆ 1 11.1 

 
ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
 

ประเภทธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านการผลิต 1 11.1 
2.ด้านการบริการ 1 11.1 
3.ด้านสถานศกึษา 2 22.2 
4.ด้านการเงิน/การธนาคาร 4 44.4 
5.ด้านอ่ืนๆ 1 11.1 

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามวิธีการคดัเลือกบคุคลเข้าท างาน 
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วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน จ านวน ร้อยละ 

1.สอบข้อเขียน 7 22.6 
2.สอบปฏิบตั ิ 3 9.7 
3.สอบสมัภาษณ์ 7 22.6 
4.พิจารณาจากประวตั/ิคณุสมบตัิ 5 16.1 
5.ด้านอ่ืนๆ 9 29.0 

หมายเหต:ุ เลือกตอบได้มากกวา่ 1ข้อ 
 
ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส าคญัท่ีหนว่ยงานพิจารณา 

รับบณัฑิตเข้าท างาน 
 

ปัจจัยส าคัญท่ีหน่วยงานพิจารณารับบัณฑติเข้าท างาน จ านวน ร้อยละ 

1.ผลการเรียน  5 17.9 
2.สาขาวิชา 6 21.4 
3.สถาบนัการศกึษา 3 10.7 
4.บคุลิกภาพ 5 17.9 
5.ความรู้ความสามารถพิเศษ 7 25.0 
6.อ่ืนๆ 2 7.1 

หมายเหต:ุ เลือกตอบได้มากกวา่ 1ข้อ 
 
ตาราง 7 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการปฏิบตังิานของบณัฑิตตรงกบัสาขาวิชา 

ท่ีเรียนมา 
 

การปฏิบัตงิานของบัณฑติตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา จ านวน ร้อยละ 

1.ตรง 4 44.4 
2.ไมต่รง 5 55.6 
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ตาราง 8 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาท่ีบณัฑิตเข้าท างานในหน่วยงาน 
 
ระยะเวลาที่บัณฑติเข้าท างานในหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

1.ระยะเวลา 4-6 เดือน 1 11.1 
2.ระยะเวลา 7-9 เดือน 1 11.1 
3.มากกวา่ 12 เดือน 7 77.8 

 
ความพงึพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้นิสิตที่เรียนรายวิชาครบและก าลังท าวิทยานิพนธ์ต่อคุณภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 การประเมินผลหลกัสูตร โดยพิจารณาจากคณุภาพนิสิตตามทัศนะของนายจ้าง หรือผู้ ใช้นิสิตท่ี
เรียนรายวิชาครบและก าลงัท าปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้

ด้านคณุธรรม จริยธรรม พบว่า นายจ้างหรือผู้ ใช้นิสิตมีความพึงพอใจนิสิตในความซ่ือสตัย์ สจุริต 
ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคาวะต่อผู้ อ่ืน เป็นอย่างมาก ความอดทน ขยนัหมัน่เพียร  รักชาติ        
รักองค์กร เป็นอนัดบัรองลงมา โดยท่ีนิสิตสามารถปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ตรงต่อเวลาและมีวินยั ซึ่งสร้าง
ความพงึพอใจตอ่นายจ้างหรือผู้ใช้นิสิตเป็นอยา่งยิ่ง 

ด้านความรู้ พบว่า นายจ้างหรือผู้ ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถของนิสิตในความรู้
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน และนิสิตสามารถน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการและทฤษฎีท่ี
ส าคญัในสาขาวิชามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้โดยไมป่ฏิบตัขิดัตอ่ระเบียบของหนว่ยงาน ตลอดจนมี
ความพร้อมท่ีจะรับการพฒันาตามคิดทางการเปล่ียนแปลงทางวิชาการทัง้ศาสตร์ในสาขาวิชาและศาสตร์
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้นายจ้าง หรือผู้ ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการท างานของนิสิตใน
ภาพรวม 

ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า นายจ้างหรือผู้ ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อคณุภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ความมีปฏิภาณ ไหวพริบและการปรับตวัให้เข้าสถานการณ์ ตลอดจนความสามารถในการให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ผู้ เก่ียวข้อง ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความสามารถประยกุต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสูก่ารปฏิบตังิานท าให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพจนเป็นท่ีเป็นท่ีพงึพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้นิสิต 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า นายจ้างหรือผู้ ใช้นิสิตมีความ
พึงพอใจตอ่ความสามารถในการท างานเป็นทีมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตวั
ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆแก่เพ่ือนร่วมงาน และนอกจากนีน้ิสิตยงัมีภาวะความเป็นผู้น า
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนอีกด้วย 
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ด้านทกัษะการส่ือสาร พบว่า นายจ้างหรือผู้ ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อทักษะการส่ือสารในเร่ือง
ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งมาก รวมถึงการส่ือสารภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ  ทัง้
การพดู การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการน าเสนอ และนอกจากนีย้งัน าทกัษะทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้แก้ไขปัญหาในการท างานในบรรลเุปา้หมายอีกด้วย 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)ของ
นายจ้างของนิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและก าลงัท าปริญญานิพนธ์อยูใ่นระดบั ดีมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.43 

 
ตาราง 9 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบและ

ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม X  SD 

1.ความซ่ือสตัย์ สจุริต 4.78 0.44 
2.การตรงตอ่เวลาและการมีวินยั 4.44 0.72 
3.ความอดทน ขยนัหมัน่เพียร 4.67 0.50 
4.ความสภุาพ ออ่นน้อมถ่อมตน มีสมัมาคาวะตอ่ผู้ อ่ืน 4.78 0.44 
5.การยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 4.56 0.52 
6.ความเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 4.44 0.72 
7.ความมัน่คงในอารมณ์ 4.56 0.52 
8.รักชาต ิรักองค์กร 4.67 0.50 
9.การปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.56 0.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  60 

 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบ
และก าลงัท าปริญญานิพนธ์ตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านความรู้ 
 

ด้านความรู้ X  SD 

1.ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิาน 4.56 0.52 
2.ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชา 

4.33 0.70 

3.ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4.11 0.60 

4.ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4.11 0.33 

5.ความสามารถในการบูรณาความรู้ตามหลกัวิชาการเดิมกับ
วิชาการสมยัใหม ่

4.22 0.66 

6.สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการทัง้ศาสตร์ใน
สาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้น าไปประยกุต์ใช้ได้ 

4.22 0.66 

 
ตาราง 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบ

และก าลงัท าวิทยานิพนธ์ตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

ด้านทักษะทางปัญญา X  SD 
1.ความสามารถประยุกต์ใ ช้ความ รู้ตามหลักวิชา
แก้ปัญหาในการท างาน 

4.00 0.50 

2.ความช านาญ/ทักษะในการปฏิบัต ิ 4.11 0.60 
3.ความสามารถในการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่
ผู้เก่ียวข้อง 

4.11 0.60 

4.ความมีปฏิภาณ ไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ 

4.33 0.70 

5.ความสามารถในการแสดงความคิดเหน็อย่างเหมาะสม 4.00 0.50 
6.คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.56 0.52 
7.ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.11 0.60 
8.สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ 4.00 0.50 
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ตาราง 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบ
และก าลังท าปริญญานิพนธ์ต่อคุณภาพหลักสูตรฯ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

X  SD 

1.ความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.56 0.52 

2.ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.33 0.50 

3.ความสามารถในการปรับตัวร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

4.44 0.72 

4.ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆแก่เพื่อนร่วมงาน 

4.44 0.52 

5.ภาวะความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืน 4.00 0.50 

 
ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ใช้นิสิตท่ีเรียนรายวิชาครบ

และก าลงัท าวิทยานิพนธ์ตอ่คณุภาพหลกัสตูรฯ ด้านทกัษะส่ือสาร 
ด้านทักษะส่ือสาร X  SD 

1.ทักษะในการส่ือสารภาษาไทย ทัง้การพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน การสรุปประเดน็ และการน าเสนอ 

4.44 0.52 

2.ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศติดต่อส่ือสาร
ในการท างาน 

4.22 0.83 

3.ความสามารถส่ือสารกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
เข้าใจได้ รวมทัง้ความสามารถในการประสานงาน 

3.89 0.60 

4.ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.56 0.52 
5.ทักษะในการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา 

4.11 0.60 
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ภาคผนวก จ 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

3. ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธุ์ 
ผู้อ านวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

หัวข้อ 
ความเห็น / ข้อเสนอแนะ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 
3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสม - 
4. ก าหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 
5. คุณสมบัติผู้รับเข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
6. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
7. ระบบการศึกษาและการก าหนด

หน่วยกิต 
เหมาะสม - 

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 
9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการ

เรียน 
เหมาะสม - 

10. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เหมาะสม - 
11. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เหมาะสม - 
12. จ านวนนิสิต เหมาะสม - 
13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/

ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า 
เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 
15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 
16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
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หัวข้อ 
ความเห็น / ข้อเสนอแนะ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 

17. ค าอธิบายรายวิชา เหมาะสม - 
 

18. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ดังนี้ 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

- ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
: ควรสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูล รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเข้าใจนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้อง  

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
- ข้อ 2.2 ด้านความรู้  

: ผลการเรียนรู้  ควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการท าวิจัย 
- ข้อ 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

: ผลการเรียนรู้ ควรมีทักษะการท ากรณีศึกษา 
- ข้อ 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

: กลยุทธ์การสอน ควรก าหนดให้มีการท างานวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
- ข้อ 2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

: กลยุทธ์การสอน ควรสนับสนุนให้ผู้เขียนวิจัยนโยบายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รองศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ต้องหาจุดเด่นที่แสดงความแตกต่างกับหลักสูตร รปศ.การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้ได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นคู่แข่งกับหลักสูตรนี้ กลุ่มเป้าหมายของ
ผู้เรียนชัดเจนมากกว่าหลักสูตรนี้และเนื้อหาวิธีการเรียนจะง่ายกว่า 

2. หลักสูตรควรมีกลยุทธ์ในการก าหนดและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้ชัดเจน ระยะแรก
อาจจะเน้นผู้บริหารในองค์กรและชุมชนโดยอาศัยเครือข่ายของโพธิวิชชาลัย 

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธุ์ ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การ
จัดการ) ดังนี้ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มีความเหมาะสมและสนองต่อความ
ต้องการบุคคลากรที่ท างานให้แก่องค์กรรัฐและเอกชน อีกทั้ง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งสอง
รูปแบบในองค์กรของรัฐและเอกชนได้ 

      จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร บัดนี้ คณะท างานได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)  นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) สุวิมล เฮงพัฒนา 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ) Suwimon Hengpatana 

ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน  คณะเศรษฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   087 5636464 

E-mail   suwimonh@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546 
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 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
เพ่ือศึกษาตออุดมศึกษาหลักสูตร 2 ปี (ปวส.) วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 6(11), 24-
37. 
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ธิติมา พลับพลึง สุวิมล เฮงพัฒนา ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2557). โอกาสของความส าเร็จทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของครัวเรือนไทยในชนบท. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.), 20(2). 99-111. 

 
2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings) 
 - 
3. ต ารา/หนังสือ 
 - 
 
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ)  Nantarat Tangvitoontham 

ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์  086 5674187 

E-mail   ntploy@yahoo.com, nantarat.tang@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 
M.A. Economics American University, USA 2544 
MBA. Business 

Administration 
American University, USA 2545 

ปร.ด. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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. 

mailto:ntploy@yahoo.com
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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 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (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. ต ารา/หนังสือ 

- 
 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  รัชพันธุ์  เชยจิตร 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ)   Ratchapan Choiejit 

ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   084 3550190 
E-mail   ratchapan@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
บธ.บ.  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
วท.ม.  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 
ปร.ด.  ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ประชากรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รัชพันธุ์ เชยจิตร,บุย ทิ มิน ตัม.ความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและ 
        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 1-
15. 

 

mailto:ratchapan@swu.ac.th
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2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings) 
- 

 
3. ต ารา/หนังสือ 

- 
 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ)  Aotip Ratniyom 

ต าแหน่งวิชาการ  รองศาสาตราจารย์ 

ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   0894138449, 02-1691004 

E-mail   aotip.ratniyom@gmail.com , or-tip@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ.  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523 
พบ.ม.  พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2525 
ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 

 
ความเชี่ยวชาญ 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 

  
ผลงานทางวิชาการ  
 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (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 

mailto:aotip.ratniyom@gmail.com
mailto:or-tip@g.swu.ac.th
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ณัฐพล วุฒิรักขจร อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และชมพูนุท  โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ .2555. การ  วิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดของธนาคารออมสินประจ าปี 
2553. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 80 กันยายน-ธันวาคม 2555. หน้า 27-41 

 3. ต ารา/หนังสือ 
      - 
 
 4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์   081 8321225 
E-mail    ckosalakorn@yahoo.com, ckosalakorn@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ.  เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
2536 

M.S. Economics University of Utah, USA 2539 
Ph.D. Economics University of Utah, USA 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 เพ่ิมพูนวิวัฒน์.การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน.
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 มกราคม-
มิถุนายน 2559.หน้า 43-56 

ปวีณา ลี้ตระกูล ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และวรเวศม์ สุวรรณระดา. การวิเคราะห์แนวทาง
สนับสนุนนทางานของผู้หญิงสูงวัย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับช าติของนัก
เศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 10 วันที่ 27 เมษายน 2559.หน้า 22-39 
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2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
3. ต าราและเอกสารการสอน 
 - 
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล   จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล 

ชื่อ-สกุล    Jirawat Jaroensathapornkul 

ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   089155632 

E-mail    jirawatj@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
วท.บ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

ความเชี่ยวชาญ 
Macroeconomics of agriculture 
Real Business Cycle Model 
Economics of Tobacco 
ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2557). การทดลองแบบจ าลองวัฏจักรธุรกิจที่แท้จริง 2 ประเทศ: ท าไมวัฏจักรธุรกิจ

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. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
 - 
3. ต ารา 
 - 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 

mailto:jirawatj@g.swu.ac.th
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ศุภนันทา ร่มประเสริฐ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Suppanunta Romprasert 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์      081-918-2045 
Email        suppanunta@swu.ac.th, cherryromprasert@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

พม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2540 

Post Degree 
Specialization 
Certificate 

Economics University of Saskatchewan, 
Canada 

2545 

M.A. Economics University of Saskatchewan, 
Canada 

2546 

ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ 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.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  79 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) พลพัธน์  โคตรจรัส 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Polpat Kotrajaras  
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์       
ที่ท างาน       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์      089-526-2015        
Email        polpat@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ศ.ด. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
• เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ 
• เศรษฐมิต ิ
• 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. 

 

 

mailto:polpat@g.swu.ac.th
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)     - 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ)  Bui Thi Minh Tam 

ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์  087-7168563 

E-mail   buithiminh@swu.ac.th 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
B.E. International Trade Foreign Trade University, 

Vietnam 
2542 

M.A. Economics of Development Institute of Social Studies, 
the Netherlands & National 
Economics University, 
Vietnam 

2545 

ศ.ด. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 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.  

mailto:buithiminh@swu.ac.th


 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  82 

 

 
2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings) 

 - 
3. ต ารา/หนังสือ 

- 
4. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  83 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษอังกฤษ) Mrs.Sivalap Sukpaiboonwat 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
ที่ท างาน   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์   0951166509 
E-mail    Sivalap@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
วท.บ.  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
วท.ม.  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ปร.ด.  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
1. เศรษฐศาสตร์มหภาค   
2.การประกันชีวิต  
3. การประกันภัย  
4. เศรษฐศาสตร์ผู้สูงอายุ  
5. การวิเคราะห์โครงการ 
 
ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปี)  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

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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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)    พีระ ตั้งธรรมรักษ์ 

ชื่อ-สกุล (ภาษอังกฤษ)  Peera Tangtammaruk 

ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 

ที่ท างาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15550, 087-456-5929 

E-mail peerat@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
ศ.ด. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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 ตั งธรรมรักษ์ (2555) การประมาณการตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ในเศรษฐกิจไทย

ตั งแต่ปี 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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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) หลักสูตรเดิม 2553 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)  

หลักสูตรปรับปรุง 2559 
 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)    หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Public Economics 
2. ชื่อปริญญา 
(ภาษาไทย)     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Public Economics) 
3. อักษรย่อปริญญา 
(ภาษาไทย)     ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
(ภาษาอังกฤษ) M.A. (Public Economics) 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)    หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Managerial Economics  
2. ชื่อปริญญา 
(ภาษาไทย)     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Managerial Economics) 
3. อักษรย่อปริญญา 
(ภาษาไทย)     ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) M.A. (Managerial Economics) 

ปรัชญา 
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือ
การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

ปรัชญา 
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ 
การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. ผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ

และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร ์ 

2. ผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมเปี่ยมด้วยจติ
สาธารณะทีส่่งผลต่อความเป็นผู้นาในด้านวิชาการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  

3. ผลิตงานวิจยัด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีความรู้ความเชีย่วชาญทางด้าน

เศรษฐศาสตร์การจดัการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์ในบริบทตา่ง ๆ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อยา่งเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
ใหบ้รรลเุป้าหมายหลักทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน 

2. สร้างสรรค์งานวิจยั บนพ้ืนฐานการจัดการความรูด้้าน
เศรษฐศาสตร์การจดัการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. ผลิตมหาบณัฑิตด้านเศรษฐศาสตรท์ี่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเปีย่มด้วยจิตสาธารณะทีส่่งผลต่อ ความเป็นผู้น า
ในด้านวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
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2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร  
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จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร มี  2  แผน  ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2  (เน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญา
นิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลักสตูร ดังนี้ 

1. ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
2. รายวิชา      24 หน่วยกิต 

2.1  วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
2.2  วิชาเอกบังคับ     6 หน่วยกิต 
2.3  วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

    รวม 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร มี  2  แผน  ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2  (เน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญา
นิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลักสตูร ดังนี้ 

1. ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
2. 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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แผน ข  (เน้นการศึกษารายวิชา และท าสารนิพนธ์) โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปริญญานิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
2. รายวิชา      30 หน่วยกิต 

2.1  วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
2.2  วิชาเอกบังคับ      6 หน่วยกิต 
2.3  วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 

แผน ข  (เน้นการศึกษารายวิชา และท าสารนิพนธ์) โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

3. ปริญญานิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
4. 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 ค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
รายวิชาบังคับ   
ศร 511 เศรษฐมิต ิ   3(3-0-6)  
ECS 511 Econometrics  
 
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิง
พห ุปัญหาทางเศรษฐมิติในกรณีทีไม่เป็นไปตามข้อสมมติ
แบบคลาสสิก สมการถดถอยเชิงเส้นแบบทั่วไป และระบบ
หลายสมการ (Simultaneous Equations System) 
ทฤษฎีของแบบจ าลองอนุกรมเวลา การประมาณค่าและ
การท านายค่าของแบบจ าลองอนุกรมเวลา 
 

ศฐ  511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ  
3(2-2-5) 

EC  511  Quantitative Analysis for Management 
ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์
แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยน าหลักการของการวิเคราะห์
เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการในองค์กร 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6)  
ECS 512 Microeconomics Theory  
 
 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงที่เกี่ยวขอ้งกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต 
ทฤษฎีราคา ทฤษฎีว่าดว้ยอุปสงค์และอปุทานของปัจจยั
การผลิตและการกระจายรายได้ การวิเคราะห์ลักษณะ
และโครงสร้างตลาด และการก าหนดราคาในตลาดต่าง ๆ 
ดุลยภาพทัว่ไป และความล้มเหลวของตลาด 
 

ศฐ  512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ  
3(3-0-6) 

EC  512 Applied Microeconomics for 
 Management 
ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
ผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ทฤษฎีราคา ทฤษฎีวา่ด้วยอุปสงค์และ
อุปทานของปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้าง
ตลาด ทฤษฎีสวัสดิการสังคม รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่
เกี่ยวขอ้งกับปัญหากลไกตลาดล้มเหลว รวมถึงการประยกุต์ใช้
ในภาคธุรกิจ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6)  
ECS 513 Macroeconomics Theory  
 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงที่เกี่ยวกบัการ
ก าหนดรายได้ประชาชาต ิการบริโภคการลงทุนและ
บทบาทของเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดการเงิน ตลาด
สินค้าและบริการ และตลาดแรงงาน การก าหนดระดับ
การจ้างงาน และระดับราคา ทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจ การ
วิเคราะห ์สาเหตุและปัญหาภาวะเงินเฟอ้ นโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 
แบบจาลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแบบจา
ลองเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
 

ศฐ  513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ 
 3(3-0-6) 

EC  513  Applied Macroeconomics for 
 Management 
ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคส านักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพ
ทั่วไป รวมทั้งแบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
คาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎวีัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์
กรณีศึกษาปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบ
เศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
รวมถึงการประยกุต์ใช้ในภาคธุรกิจ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
  ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ   3(3-0-6)  
ECS 514 Public Economics  
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและการจัดการภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ประเด็น
เกี่ยวกบัประสิทธภิาพและความเป็นธรรม ทฤษฎี
สวัสดิการและการกระจาย ทฤษฎีวา่ด้วยสินค้าสาธารณะ
และการจัดสรรสินค้าสาธารณะ รวมถึงการจาหน่ายสินค้า
ส่วนบุคคลโดยรัฐและกรณีศึกษา เกี่ยวกบัการก าหนด
มูลค่าสินค้าสาธารณะ การคลัง การลงทุนและการดาเนิน
งานของรัฐวิสาหกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล 

 
 
 

 

ปรับออก 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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รายวิชาบังคับ (ต่อ)   
ศร 621  วิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 621  Research Methodology in  
 Public Economics  3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจยั กระบวนการและ
ระเบียบวธิีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างและรูปแบบ
ของการวิจยั การเลือกหัวขอ้ การเขียนโครงร่างวิจัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจยั 
วิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อท าการวจิัย การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมการนา
เสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ในที่ประชุมปฏิบัติการวิจยั 
ในประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษที่เป็น
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ โดยมวีิธีการ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ และนาเสนอเนื้อหาภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสามารถตรงตาม
หัวข้อ 

ศฐ  521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์2(2-0-4) 
EC  521 Research Methodology in Economics 
  
 
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย
ทางเศรษฐศาสตรท์ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครง
ร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย การพัฒนาเครื่องมือเพื่อท าการวิจัย ศึกษาประเภทของข้อมูล
และการจัดกระท าข้อมูล การเขียนบทคดัย่อ และเขียนบทความ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

 ศฐ  531 เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต ์3(3-0-6) 
EC  531 Applied Managerial Economics  
ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม 
แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล   

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

 ศฐ  532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
EC  632 Economics Strategy  
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธห์ลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้น ากับ
การจัดการเชิงกลยุทธ ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิเปรียบเทียบการ
จัดการเชิงกลยุทธข์ององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์
กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจดัการความเส่ียงและ
ภาวะวกิฤติในองค์กร 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

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

ศฐ  533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 
    1(0-2-1) 
EC  533  Seminar in Current Economic Issues 
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็น
ประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง ประเด็นการเมอืงการปกครองที่
เกี่ยวขอ้ง 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
หมายเหตุ  ยา้ยจากวิชา
เลือกเป็นวิชาบังคับ 

 ศฐ  510*    เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 2(2-0-4) 

 EC 510* Fundamental Economics 

ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน ตลาด
ประเภทต่างๆ ความล้มเหลวของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มห
ภาคพื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

หมายเหตุ  รายวิชาส าหรับนิสิตที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย
กิต 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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รายวิชาเอกเลือก    
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง   3(3-0-6)  
ECS 631 Public Finance  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง การจัดเก็บ
ภาษ ีการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษขีองรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การก าหนดราคาหรือต้นทุนของการใหบ้ริการสาธารณะ 
ผลของการใช้จ่ายและการหารายได้ของรัฐบาลต่อการ
กระจายรายได้และการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชน การรับความเส่ียง การบริหารหนี้สาธารณะ 
กลไกและวธิีการตัดสินใจเชิงสาธารณะ การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ผลในโครงการของรัฐ การบริหาร
นโยบายของรัฐบาล และการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อ
บริหารระบบเศรษฐกิจอย่างมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

ปรับออก 

โดยมีเน้ือหาบางส่วนอยู่ใน 

ศฐ  531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

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 
 

 

 

 

ปรับออก 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ศร 633 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ   3(2-2-5)  
ECS 633 Health Economics  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ 
โครงสร้างตลาดในการกาหนดราคา ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การวิเคราะหแ์ละประเมินผล
โครงการด้านสุขภาพโดยใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
นโยบายการเงินและการคลังเพื่อการใหบ้ริการด้าน
สาธารณสุข 
 

 

 

 

ปรับออก 
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 ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมิน
 โครงการ   3(2-2-5) 
EC 631 Economics of Project Analysis and 
 Evaluation 
ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการ
วางแผนและการประเมินโครงการ รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ 
คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์
โครงการและการจัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการ
วางแผนและการประเมินผลโครงการ สงัเคราะห์กรณีศึกษาการ
ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)   
 ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน 3(2-2-5) 

EC 632 Economics of Financial Management  

ศึกษาการบรหิารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิค
ต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่
มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหา
และการแก้ไขปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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 ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจสิติกส ์ 3(3-0-6) 
EC 633 Economics of Logistics Management 
ศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนของการผลิต 
การกระจายสินค้า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยระบบโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์และการวางแผนระบบ
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทาง    
          เศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
EC 634 Analysis of Policy and Economic  
           Environment 

วิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ การด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการ
สังคม ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจ 
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 ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมส าหรับนัก     
          เศรษฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
EC 635 Information Technology and 
     Innovation for Economist 
ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
รวมทั้งกรณีศึกษาในการปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบ
ใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
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 ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EC 636 Game Theory for Business Management 

ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจใน
เชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
การก าหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการ
แข่งขันทางธุรกิจ 
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รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)   
ศร 638 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5)  
ECS 638 Economics of Human Resources  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย ์โดยเฉพาะด้านการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร สุขภาพอนามยั และการลงทนุเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ทฤษฎี
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ศึกษาปัญหาและนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกับทรัพยากรมนุษย ์

ศฐ  637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากร
 มนุษย์   3(3-0-6) 
EC  637 Economics of Organization and 
 Human Resources Management 
แนวคิดและทฤษฎีในเรื่องด้านการลงทุนในทุนมนุษย์ (human 
capital) การศึกษาและการฝึกอบรม สขุภาพ และการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในเรื่องการวางแผนอัตรา
ก าลังคน  การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการ
ท างาน การจัดระบบขอ้มูลสารสนเทศและกลยุทธก์ารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
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ศร 634   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(2-2-5)  
ECS 634 Economics of Development  
 
 
ศึกษาทฤษฎีและแบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีและแบบจาลองการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัยทั้งที่
เป็นกระแสหลักและเศรษฐกิจทางเลือก พัฒนาการและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

ศฐ  638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแส 
 โลกาภิวัฒน์  3(3-0-6) 
EC  638 Economic Development in  Globalization          
วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ตลอดจนวิวัฒนาการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียม
กันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า 
การลงทุนและระบบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในกระแส
โลกาภวิัฒน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศึกษา 
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ศร 635 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    3(2-2-5)  
ECS 635 Natural Resource Economics  
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและที่สร้างขึ้นใหม่
ได้ ความล้มเหลวของตลาดเนื่องจากความบกพร่องของ
ระบบกรรมสิทธิ์และต้นทุนธุรกรรมการประยุกต์หลกั
ต้นทุนและผลประโยชน์ในโครงการเกีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทั้งแนวทางใน การจัดการ
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพและเป็นธรรม โดยเน้นกรณีตัวอย่าง
ของประเทศไทย 

 

 

 

 
ปรับออก 
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ศร 636 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)  
ECS 636 Environmental Economics  
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
เร่ืองที่เกี่ยวข้อง แนวคิดประสิทธภิาพ ต้นทุนและ
ผลประโยชน ์ความล้มเหลวของตลาดและผลกระทบ
ภายนอก การประเมินค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนา นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ปัญหาการจัดการขยะ 
มลภาวะทางอากาศ น้า และดิน รวมถึงวิเคราะห์รายจ่าย
ของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 
ปรับออก 
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รายวิชาเอกเลือก (ต่อ)   
ศร 637  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค  
    3(2-2-5)  
ECS 637 Thai and Regional Economy  
ศึกษาววิัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย 
และภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จนถึงปัจจุบัน ในบริบทของการวิเคราะห์วิจารณ์ผลของ
นโยบายเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกระจายรายได้ 
การแก้ปญัหาความยากจน และผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
 

 

 

 

 

ปรับออก 
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ศร 639 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5)  
ECS 639 International Economics  
 
 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การลงทุน การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ประเด็นปัญหาและ
นโยบายด้านการค้า การเงิน และการลงทุนระหว่าง
ประเทศในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดคู่ค้า ตลาดคู่แข่งขัน และ
ตลาดใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน 

ศฐ  639 เศรษฐศาสตร์การจัดการดา้นการค้าและ
 การเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
EC  639 Economics of International Trade and  
       Financial Management 
ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่าง
ประเทศ และการน าไปประยกุต์ใช้กับนโยบายเศรษฐกิจ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีดุลการช าระเงิน การปรับตัวของ
ดุลการช าระเงิน ความสัมพันธ์ของการค้าระหวา่งประเทศกับ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกจิ การลงทุนระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงนโยบายการค้าและการเงินระหวา่ง
ประเทศ 
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ศร 641 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย 3(2-2-5)  
ECS 641 Seminar in Contemporary   Issues  
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์สาธารณะที่
เป็นประเด็นร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความรูพ้ิเศษเฉพาะด้าน 
เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

 

ปรับเป็นวิชาบังคับ 

ศฐ  533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์   
ศร 691 ปริญญานิพนธ ์        12 หน่วยกิต  
ECS 691 Master’s Thesis  
การวิจยัขั้นสูง ที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช ้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

ศฐ  691 ปริญญานิพนธ์         12  หน่วยกิต 
EC  691 Thesis   
การวิจยัขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูร
ณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ เพือ่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

ศร 692 สารนิพนธ์                  6 หน่วยกิต  
ECS 692 Master’s Project  
ศึกษาค้นคว้าเร่ืองใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์
ต้องมีความชัดเจนและถูกตอ้งตามหลักวิชาการใน
การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลทางเศรษฐกิจ 

ศฐ  692  สารนิพนธ์                    6  หน่วยกิต 
EC  692 Independent Study 

ศึกษาค้นคว้าเร่ืองใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมี
ความชัดเจนและถกูต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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4. สรุปประเด็นการปรับปรุงของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 

4.1 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 
1. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 

1) จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
2)  โครงสร้างหลักสูตร มี  2  แผน  ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 2  (เน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญานิพนธ์)  
 แผน ข  (เน้นการศึกษารายวิชา และท าสารนิพนธ์)  

 

2. วิชาบังคับ จ านวน 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 จ านวน 10 วิชา ดังนี้ 
1) ศฐ  511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ   
2) ศฐ  512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพ่ือการจัดการ   
3) ศฐ  513 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพ่ือการจัดการ   
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. เพิ่มรายวิชาใหม ่จ านวน 9 วชิา 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 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
9) ศฐ  636 ทฤษฎีเกมเพ่ือการจัดการธุรกิจ  
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4. ปรับปรุงแผนการเรียน  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แผน ก 2 แผน ก 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ศร 511 เศรษฐมิต ิ           3 หน่วยกิต ศฐ 511  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ          3 หน่วยกิต 
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค          3 หน่วยกิต ศฐ 512  เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพือ่การจัดการ    3 หน่วยกิต 
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค          3 หน่วยกิต ศฐ 513  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพือ่การจัดการ    3 หน่วย

กิต 
รวม 9 หน่วยกิต   รวม 9 หนว่ยกติ 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ         3 หน่วยกิต ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                   2 หน่วยกิต 
ศร 621 วิธีวิทยาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ         3 หน่วยกิต ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                             3 หน่วยกิต 
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง         3 หน่วยกิต ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ ์         3 หน่วยกิต 
 ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย        1 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) 
วิชาเอก (เลือก) 1                                               3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 1                                               3 หน่วยกิต 
วิชาเอก (เลือก) 2                                             3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 2                                               3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
ปีท่ี  2 ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ศร 691 ปริญญานิพนธ์                                         6 หน่วยกิต ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์                                        6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ศร 691 ปริญญานพินธ ์          6 หน่วยกิต ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์                                        6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
รวมท้ังสิ้น 36 หน่วยกิต รวมท้ังสิ้น 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แผน ข     แผน ข     
ปีท่ี  1 ปีท่ี  1 

ศร 511 เศรษฐมิต ิ           3 หน่วยกิต ศฐ 511  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ          3 หน่วยกิต 
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค          3 หน่วยกิต ศฐ 512  เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพือ่การจัดการ    3 หน่วยกิต 
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค          3 หน่วยกิต ศฐ 513  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์เพือ่การจัดการ    3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต   รวม 9 หนว่ยกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ         3 หน่วยกิต ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                   2 หน่วยกิต 
ศร 621 วิธีวิทยาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ          3 หน่วยกิต ศฐ 531 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                             3 หน่วยกิต 
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง         3 หน่วยกิต ศฐ 532 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ ์         3 หน่วยกิต 
 ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย        1 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) 
วิชาเอก (เลือก) 1                                               3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 1                                               3 หน่วยกิต 
วิชาเอก (เลือก) 2                                             3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 2                                               3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
ปีท่ี  2 ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
วิชาเอก (เลือก) 3                                               3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 3                                               3 หน่วยกิต 
วิชาเอก (เลือก) 4                                             3 หน่วยกิต วิชาเอก (เลือก) 4                                               3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ศร 692 สารนิพนธ์                                              6 หน่วยกิต ศฐ 692 สารนิพนธ์                                             6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
รวมท้ังสิ้น 36 หน่วยกิต รวมท้ังสิ้น 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม 
 
4. ปรับชื่อหลักสูตรใหม่  

จากเดิม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)   
เป็น  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)  
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการส ารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
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รายงานการส ารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 

 
รายละเอียดหลักสูตร  

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจดัการ) 
ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจดัการ) 
ช่ือย่อ  : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Master of Arts Program in Managerial Economics  
ช่ือย่อ  : M.A. (Managerial Economics) 

จ านวนหน่วยกิต    36 หน่วยกิต พร้อมกับท าปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ ์   

ระยะเวลาในการศึกษา   Course work 3 ภาคการศึกษา (1ปีการศึกษา)  
 และระยะเวลาในการท าปริญญานพินธ์หรือสารนิพนธ์* 
 * ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนิสิต 

ค่าธรรมเนียมในการศึกษา  ไม่เกิน 200,000 บาท ส าหรับ Course work 3 ภาคการศึกษา  
    สามารถแบ่งช าระเป็นงวดๆ ได ้

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

สถานท่ีเรียน   อาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากลุ ช้ัน 13-14  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน 
1. เศรษฐศาสตร์การจดัการประยุกต ์(Applied Managerial Economics) 
2. เศรษฐศาสตรเ์ชิงกลยุทธ์ (Strategic Economics) 
3. เศรษฐศาสตร์การจดัการโลจสิติก (Economics of Logistic Management) 
4. เศรษฐศาสตร์การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (Economics of Organization and Human Resources 

Management) 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อนักเศรษฐศาสตร ์(Information Technology and Innovation for 

Economist) 

อาชีพหลังจบการศึกษา  
1. ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือระดับกลางในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
2. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
3. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านโลจสิติกส ์ 
4. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
5. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม  

สรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
จากการส ารวจแบบสอบถามทั้งสิน้จ านวน 350 ราย ได้รับการตอบกลับจ านวน 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 90  
มีผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท จ านวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.95 ทั้งนี้ เป็นผู้มีงานท า จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.94 ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (N= 315) 
   การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการศึกษาในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วน
บุคคลในเรื่องการมีงานท า ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
เพศชาย 108 34.29 
เพศหญิง 207 65.71 
2. อาย ุ   
น้อยกว่า 30 ปี 191 60.63 
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 117 37.14 
ไม่ตอบ 7 2.22 
3. รายไดเ้ฉลีย่ (บาท)   
เท่ากับหรือต่ ากว่า 10,000 38 12.06 
10,001-20,000 115 36.51 
20,001-30,000 75 23.81 
30,001-40,000 30 9.52 
40,001-50,000 15 4.76 
50,000 ขึ้นไป 35 11.11 
ไม่ตอบ 7 2.22 
4. การศึกษาสูงสดุ   
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 233 73.97 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 67 21.27 
อื่นๆ 4 1.27 
ไม่ตอบ 11 3.49 
5. จบปริญญาตรสีาขา   
มนุษยศาสตร ์ 15 4.76 
สังคมศาสตร ์ 12 3.81 
วิทยาศาสตร ์ 17 5.40 
เศรษฐศาสตร ์ 113 35.87 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 0.63 
วิศวกรรมศาสตร ์ 10 3.17 
นิติศาสตร ์ 8 2.54 
บัญชี/บริหารธุรกิจ 81 25.71 
สื่อสารมวลชน 9 2.86 
ศึกษาศาสตร ์ 7 2.22 
เกษตรศาสตร ์ 6 1.90 
สาขาอ่ืนๆ 27 8.57 
ไม่ตอบ 8 2.54 
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จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 315 คน พบว่า 

1. เพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 และเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71  
2. อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63 และอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.17  
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุสูงสุดคือ 56 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุน้อยท่ีสดุคือ 20 ปี โดยเฉลี่ยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 29 ปี   

3. รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51 และรายได้อยูร่ะหว่าง 20,001-30,000 
บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81  

4. การศึกษาสูงสดุในระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 73.97 และปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 ส าหรับอ่ืนๆ เช่น ปวช,, ปวส., ปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเปน็ร้อยละ 1.27  

5. การศึกษาระดับปรญิญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 และคณะบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71  

ตารางที่ 2  ข้อมูลส่วนบุคคลในเรือ่งการมีงานท า 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานภาพการท างาน   
ท างาน 245 77.78 
ไม่ได้ท างาน 70 22.22 
2. หน่วยงานของสถานท่ีท างาน   
หน่วยงานราชการ 47 19.18 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 39 15.92 
หน่วยงานเอกชน 150 61.22 
องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไมแ่สวงหาก าไร/องค์กรอสิระ 1 0.41 
กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว 5 2.04 
อื่นๆ 1 0.41 
ไม่ตอบ 2 0.82 
3. อายุงาน   
น้อยกว่า 5 ปี 160 65.31 
ตั้งแต่ 5-10 ปี 54 22.04 
ตั้งแต่ 11-15 ปี 10 4.08 
ตั้งแต่ 16 ปี 16 6.53 
ไม่ตอบ 5 2.04 

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 315 คน พบว่า  

1. มีสถานภาพท างาน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และไม่ได้ท างาน จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 
2. ท างานหน่วยงานเอกชน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 61.22  หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.10  
3. อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 65.31 และอายุงานตั้งแต่ 5-10 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.04 
หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามและมีสถานภาพท างาน มีอายุงานสูงสุดคือ 35 ปี และอายุงานน้อยที่สดุคือ 0.1 ปี โดย
เฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามและท างานมีอายุงานเฉลีย่ 5 ปี   
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ี่ต้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (N= 255) 
   การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ี่ต้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ท าการศึกษาใน
เรื่อง ความต้องการศึกษาต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ทีต่้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
ดังนี ้

ตารางที่ 3  ความต้องการศึกษาตอ่ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
     (เศรษฐศาสตร์การจดัการภาครัฐและเอกชน) 

ความต้องการศึกษาต่อปริญญาโท จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ต้องการ 60 19.05 
ต้องการ 255 80.95 
 ต้องการภายใน 2 ปี 166 65.10 
 ต้องการมากกว่า 2 ปี 89 34.90 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 315 คน โดยมีความต้องการศึกษาต่อภายใน 2 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10 และต้องการ
ศึกษาต่อมากกว่า 2 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 

ตารางที่ 4  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
    (เศรษฐศาสตร์การจดัการภาครัฐและเอกชน) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
เพศชาย 89 34.90 
เพศหญิง 166 65.10 
2. อาย ุ   
น้อยกว่า 30 ปี 181 70.98 
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 70 27.45 
ไม่ตอบ 4 1.57 
3. รายไดเ้ฉลีย่ (บาท)   
เท่ากับหรือต่ ากว่า 10,000 37 14.51 
10,001-20,000 105 41.18 
20,001-30,000 61 23.92 
30,001-40,000 23 9.02 
40,001-50,000 9 3.53 
50,000 ขึ้นไป 17 6.67 
ไม่ตอบ 3 1.18 
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ตารางที่ 4  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. การศึกษาสูงสดุ   
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 233 91.37 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 14 5.49 
อื่นๆ 2 0.78 
ไม่ตอบ 6 2.35 
5. จบปริญญาตรสีาขา   
มนุษยศาสตร ์ 14 5.49 
สังคมศาสตร ์ 8 3.14 
วิทยาศาสตร ์ 8 3.14 
เศรษฐศาสตร ์ 102 40.00 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 0.78 
วิศวกรรมศาสตร ์ 8 3.14 
นิติศาสตร ์ 7 2.75 
บัญชี/บริหารธุรกิจ 63 24.71 
สื่อสารมวลชน 6 2.35 
ศึกษาศาสตร ์ 6 2.35 
เกษตรศาสตร ์ 4 1.57 
สาขาอ่ืนๆ 23 9.02 
ไม่ตอบ 4 1.57 

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปรญิญาโททั้งสิ้น จ านวน 255 คน พบว่า  

1. เพศชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.29 และเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10  
2. อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 70.98 และอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.45  
3. รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และรายได้อยูร่ะหว่าง 20,001-30,000 

บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.92  
4. จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 91.37 และผู้ที่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า จ านวน 14 คน ยังคงมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพ่ิมเติมจากเดิมอีก คิดเป็นร้อย
ละ 5.49  

5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรคีณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และคณะบญัชี/คณะ
บริหารธรุกิจ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 

 
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลการท างานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปรญิญาโทหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (N= 186) 
   การศึกษาข้อมูลการท างานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ท าการศึกษาใน
เรื่องสถานภาพการท างาน ลักษณะของหน่วยงานของสถานท่ีท างาน และอายุงาน ดังนี ้
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ตารางที่ 5  ข้อมูลการท างานของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
    (เศรษฐศาสตร์การจดัการภาครัฐและเอกชน) 
 

ข้อมูลการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานภาพการท างาน   
ท างาน 186 72.94 
ไม่ได้ท างาน 69 27.06 
2. หน่วยงานของสถานท่ีท างาน   
หน่วยงานราชการ 29 15.59 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 28 15.05 
หน่วยงานเอกชน 121 65.05 
องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไมแ่สวงหาก าไร/องค์กรอสิระ 1 0.54 
กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว 4 2.15 
อื่นๆ 1 0.54 
ไม่ตอบ 2 1.08 
3. อายุงาน   
น้อยกว่า 5 ปี 132 70.97 
ตั้งแต่ 5-10 ปี 36 19.35 
ตั้งแต่ 11-15 ปี 4 2.15 
ตั้งแต่ 16 ปี 11 5.91 
ไม่ตอบ 3 1.61 

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปรญิญาโททั้งสิ้น จ านวน 255 คน พบว่า  

1. สถานภาพท างาน มีงานท า จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94  และไม่ได้ท างาน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06   
2. ท างานในหน่วยงานเอกชน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05  ท างานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 
3. อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97  อายุงานตั้งแต่ 5-10 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35  

 

ตอนท่ี 4  ความต้องการศึกษาต่อในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
   การศึกษาความต้องการศึกษาตอ่ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและ
เอกชน) ท าการศึกษาในเรื่อง เป้าหมายที่ต้องการไดร้ับจากการส าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทหลกัสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต และปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรยีนในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ดังนี ้
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ตารางที่ 6 เป้าหมายทีต่้องการไดร้ับจากการส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

เป้าหมายทีต่้องการได้รับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (คน) 

ต้องการวุฒิการศึกษา         95 32 50 54 24 255 
ร้อยละ 37.25 12.55 19.61 21.18 9.41 100.00 

เป็นข้อก าหนดของต้นสังกัด 15 25 18 83 114 255 
ร้อยละ 5.88 9.80 7.06 32.55 44.71 100.00 

ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง 83 100 37 31 4 255 
ร้อยละ 32.55 39.22 14.51 12.16 1.57 100.00 

ต้องการน าความรู้ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 44 77 100 19 15 255 
ร้อยละ 17.25 30.20 39.22 7.45 5.88 100.00 

ต้องการสรา้งเครือข่าย 17 20 55 67 96 255 
ร้อยละ 6.67 7.84 21.57 26.27 37.65 100.00 

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปรญิญาโททั้งสิ้น จ านวน 255 คน พบว่า เป้าหมายที่ต้องการไดร้ับจากการ
ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโท มีระดับความส าคัญเรียงจากมากท่ีสุดไปน้อยทีสุ่ด ดังนี ้

1. ต้องการวุฒิการศึกษา    คือ เป้าหมายที่มรีะดับความส าคญัมากท่ีสดุ 
2. ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง   คือ เป้าหมายที่มรีะดับความส าคญัมาก  
3. ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการปฎบิัติงานจริง   คือ เป้าหมายที่มรีะดับความส าคญัปานกลาง 
4. เป็นข้อก าหนดของสังกัด และต้องการสร้างเครือข่าย  คือ เป้าหมายที่มรีะดับความส าคญัน้อยที่สุด  

ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสตูรและสถาบันการศึกษา 

ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเรยีน น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม (คน) 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 5 5 69 107 69 255 

ร้อยละ 1.96 1.96 27.06 41.96 27.06 100.00 
ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสูตร 7 8 30 103 107 255 

ร้อยละ 2.75 3.14 11.76 40.39 41.96 100.00 
รายชื่อคณาจารยผ์ู้สอน 11 38 107 69 30 255 

ร้อยละ 4.31 14.90 41.96 27.06 11.76 100.00 
รายชื่อวิทยากร/อาจารย์พิเศษท่ีมช่ืีอเสียง 12 29 97 85 32 255 

ร้อยละ 4.71 11.37 38.04 33.33 12.55 100.00 
การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน 5 15 100 87 48 255 

ร้อยละ 1.96 5.88 39.22 34.12 18.82 100.00 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 1 13 71 83 87 255 
(ไม่เกิน 2 แสนบาท)                 ร้อยละ 0.39 5.10 27.84 32.55 34.12 100.00 
ทุนการศึกษา 9 27 59 81 79 255 

ร้อยละ 3.53 10.59 23.14 31.76 30.98 100.00 

       
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 14 18 77 59 87 255 

ร้อยละ 5.49 7.06 30.20 23.14 34.12 100.00 
การสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนจบ 7 23 87 77 61 255 

ร้อยละ 2.75 9.02 34.12 30.20 23.92 100.00 
ระยะเวลาในการจบการศึกษา 2 8 58 108 79 255 
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ร้อยละ 0.78 3.14 22.75 42.35 30.98 100.00 
ความสะดวกในการเดินทาง 6 9 37 106 97 255 

ร้อยละ 2.35 3.53 14.51 41.57 38.04 100.00 
สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 2 12 50 107 84 255 

ร้อยละ 0.78 4.71 19.61 41.96 32.94 100.00 

จากผู้ตอบแบบสอบถามและต้องการศึกษาต่อปรญิญาโททั้งสิ้น จ านวน 255 คน พบว่า ปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกเรียน
ในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทีม่ีความส าคัญระดับมากถึงมากที่สุด 8 อันดับ โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้   

1. ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสูตร  จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 
2. ความสะดวกในการเดินทาง   จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 76.91 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 
4. ระยะเวลาในการจบการศึกษา   จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
5. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย   จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 69.02 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร  จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
7. ทุนการศึกษา     จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.74 
8. การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ   จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 57.26 
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                                                  แบบสอบถาม    เลขท่ี………………… 
ความต้องการศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 

ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ค าช้ีแจง :  1. โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกอบ  

     2. โปรดเลือกค าตอบท่ีตรงกับข้อมูลและความคดิเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อาย…ุ…............ปี  
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)  

 เท่ากับหรือต่ ากว่า 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 โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………… 
5. ท่านจบการศึกษาในระดับปรญิญาตรีในสาขาใด  
  มนุษยศาสตร ์  สังคมศาสตร ์    วิทยาศาสตร ์
  เศรษฐศาสตร ์  วิทยาศาสตรส์ุขภาพ    วิศวกรรมศาสตร ์
  นิติศาสตร ์    บัญช/ีบริหารธุรกิจ    สื่อสารมวลชน 
  ศึกษาศาสตร ์   เกษตรศาสตร ์   สถาปัตยกรรม 
  สาขาอ่ืนๆ โปรด ระบสุาขา…………………………………………………………………….. 
ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย……………………………………และจบมาแล้ว ........ ป ี
6. ปัจจุบันท่านท างานหรือไม ่   ท างาน    ไม่ได้ท างาน (ข้ามไปตอบข้อ 11) 
7. ช่ือสถานท่ีท างานของท่าน ……………………………………………………………………..………………..……………….. 
8. ที่ท างานของท่านเป็นหน่วยงานประเภทใด 
 หน่วยงานราชการ    หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานเอกชน  
 องค์กรระหว่างประเทศ/องค์กรไม่แสวงหาก าไร/องค์กรอิสระตา่งๆ  
 กิจการส่วนตัวหรือของครอบครัว  โปรดระบุประเภทของกิจการ…………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………… 
9. ท่านท างานในสถานท่ีท างานปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา…………………..ปี…………………….เดือน 
10. ท่านท างานในสถานท่ีท างานปัจจุบันในต าแหน่ง……………………………………………………… 
11. ท่านต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑตินี ้หรือไม ่ 

 ไม่ต้องการ  
 ต้องการ  ภายใน  2 ปี   มากกว่า  2 ปี    
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ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
1. เป้าหมายที่ต้องการไดร้ับจากการส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตนี ้

(โปรดเรียงล าดับตามเป้าหมาย โดย 1 ต้องการมากท่ีสุด ……………. 5 ต้องการน้อยท่ีสุด ) 
...... ต้องการวุฒิการศึกษา 

...... เป็นข้อก าหนดของต้นสังกัด 

...... เพื่อต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง 

 ...... ต้องการน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ...... ต้องการสร้างเครือข่าย (connection)  
2. จงให้คะแนนปัจจัยต่อไปนี้ โดยมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1 – 5  

(1 = มีผลต่อการตัดสินใจน้อยมาก, 2 = มีผลต่อการตัดสินใจน้อย, 3 = มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง,               
 4 = มีผลต่อการตัดสินใจมาก, 5 = มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 1 2 3 4 5 

2.1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย      
2.2 ความน่าสนใจของรายวิชาในหลักสตูร      
2.3 รายชื่อคณาจารย์ผูส้อน      
2.4 รายชื่อวิทยากรและอาจารย์พเิศษที่มีช่ือเสียง      
2.5 การเชิญอาจารย์ชาวตา่งชาติมาสอนในบางรายวิชา      
2.6 ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 200,000 บาท      
2.7 ทุนการศึกษา      
2.8 การศึกษาดูงานต่างประเทศ      
2.9 การสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนจบการศึกษา      
2.10 ระยะเวลาในการจบการศึกษา      
2.11 ความสะดวกในการเดินทาง      
2.12 สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย      

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การจดัการ) 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง ที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ฌ 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2557 

(มคอ.7) 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร  

ปีการศึกษา 2557 

 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

 

 

 

 

ส านกัวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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มคอ. 7 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 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 
ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1  ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 

5  คน 
 

2. จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
2.1  จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร  

  ไม่มี 

2.2 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  

  ไม่มี 

2.3  จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร 
ไม่มี 

2.4  จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ) 
 ไม่มี 
 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
3.1  ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
     ไม่มี 
 

4. จ านวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
 นักศึกษาจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 
 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
  นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีจ านวน 5 คน ที่เรียนต่อชั้นปี ที ่2 มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา 

นิสิตชั้นปีที่ 3และ 4เรียนจบครบในรายวิชาตามแผนการศึกษาแต่ยังไม่สามารถน าเสนอปริญญานิพนธ์
เนื่องจากนิสิตท างานประจ า จึงท าให้ยังไม่จบการศึกษา  

7. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี  หลังส าเร็จการศึกษา   
 ไม่มี 

 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 ไม่มี 
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการเลยมีการปรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้ความต้องการ
เรียนมีจ านวนน้อยลงโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าเรียนจ านวนน้อย 
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หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 

รายวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวนนิสิต
ที่สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D E S W 

ศร 511 เศรษฐมิต ิ 1/2557 2 1   2      5 5 

ศร 512 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 

1/2557 3 2         5 5 

ศร 513 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรม์หภาค 

1/2557 1  4        5 5 

ศร 514 เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ 

2/2557 2 3         5 5 

ศร 621 วิธีวิทยาวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ 

2/2557 1 4         5 5 

ศร 631 เศรษฐศาสตร์
การคลัง 

2/2557 2 3         5 5 

ศร 636 เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3/2557 1 2 2        5 5 

ศร 639 เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ 

3/2557 4 1         5 5 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 ไม่มี 
3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
 3.1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
  ไม่มี 
  3.2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

  รายวิชา ECS511 เศรษฐมิติ มีการสอนในบางหัวข้อไม่ครบตามแผนเช่น Times Series และPanal 
Data Analysis เนื่องจากผู้สอนเห็นว่าเนื้อหายากเกินไปซึ่งจะเหมาะส าหรับนิสิตที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์
โดยตรงแต่ไม่เหมาะกับนิสิตที่มาจากหลายสาขาที่มาเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ผู้สอนจึงเน้นและ
ใช้เวลากับเนื้อหาที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ก่อน ส่วนประเด็นที่ตัดไปสามารถไปศึกษาเพ่ิมเติมภายหลัง 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 

 ปัญหาในการบริหารหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 
 1) ผู้สมัครเข้ามาในหลักสูตรมีจ านวนน้อย 
      2) นิสิตไม่ค่อยมีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จนอาจกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้แนวทางการแก้ไข
  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากข้ึน 
 2) ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาสอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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หมวดที ่6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา   

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มี 

1.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
ไม่มี 
 

2.  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
   ไม่มี 

 2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1  (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
3.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และเกินร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ค าอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
1. มีการจัดท ารายละเ อียดตามแบบ มคอ.  2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี เอกสารหมายเลข 
เอกสาร มคอ. 2 

2. อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร 

มี -เอกสาร มคอ. 2 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. มี ก า รจั ดท า ร ายละ เ อี ยดของร ายวิ ช า  และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 3 

4. มีการจัดท าผลการด าเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 5 
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5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มี เอกสาร มคอ. 7 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

มี แผนการพฒันา/ปรับปรุง
รายวิชา 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

มี ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที ่3/2557 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มี ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรจุ
เข้าท างานใหม่ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มี 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 

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

มี 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 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

4.10 - 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.34 - 
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  หมวดที ่7  คุณภาพของการสอน 

 
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

1.1   รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
- มีการประเมินการสอนทุกรายวิชาโดยนิสิต 
- ส่งผลรายงานการประเมินรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการสอน โดยระบุการปรับปรุง

การสอนใน มคอ. 3 ในปีการศึกษาถัดไป 

1.2   ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
     การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 
2.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดโดย  
1) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) การสอบถามและการสนทนากับนิสิต  
3) การใช้แบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตพฤติกรรม การท ากิจกรรม และการประเมินความรู้ 

พบว่าการสอนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

2.1  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ    
       ไม่มี 

2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง      
 ไม่มี 

 
3.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี       ไม่มี        

3.1  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
   ไม่มี 

3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
   ไม่มี 

3.3  หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
   ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 



 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  120 

 

4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   

   
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาตนเอง 

1. อ.ดร. รัชพันธุ์     เชยจิตร -ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จ ากกรณีปัญหา PBL วันที่  2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดท า มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ส านัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมเป็นคณะท างานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมน้ ามันจากขยะพลาสติก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2. อ.ดร. สุวิมล    เฮงพัฒนา -ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จ ากกรณีปัญหา PBL วันที่  2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดท า มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ส านัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 7-10 เมษายน 2558 
จ.เพชรบุรี จ.ชุมพร 
-ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
(ระหว่าง 3 สถาบัน) วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ชั้น 12 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา 
-ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า
สี่ ความท้ าทายเ พ่ือการเติบ โตอย่ างมีคุณภาพ ”วันที่  24 
พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
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-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร SWU-MDP วันที่ 11 พ.ย. 57 
– 24 ม.ค. 58 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น 
มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ “เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้ เชิงรุก” Active Learning วันที่  11-12 
กันยายน 2557 ที่ห้องก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
-ผู้เข้าร่วมฟังการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ 13 ม.ค. 2558 ที่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

3. อ.ดร. อดุลย์    ศุภนัท -ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการจัดการการเรียนรู้
จ ากกรณีปัญหา PBL วันที่  2-3 กรกฎาคม 2557 ที่ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องระบบกลไก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการจัดท า มคอ.3 และ 5 วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ส านัก
วิชาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่20-21 กรกฎาคม 
2558 ที่โรงแรม The Way พัทยา จ.ชลบุรี 
-ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 7-10 เมษายน 2558 
จ.เพชรบุรี จ.ชุมพร 
-ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
(ระหว่าง 3 สถาบัน) วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ชั้น 12 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
-ผู้เข้าร่วม Toward Organic Asia Partner Meeting วันที่ 10-
12 ธันวาคม 2557 ที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
 -ผู้เข้าร่วมฟังการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ 13 ม.ค. 2558 ที่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

4. อ.ดร. กาญจนา   ตระกูลวร
กุล 

-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ โดยส านักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา  (มิ.ย.-ต.ค. 57) 
-ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ความรู้พ้ืนฐานทางด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
มศว. ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี (4 มิถุนายน 
2557) 
-ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  โดยส านัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (30 ต.ค.57) 
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-ผู้เข้าร่วมร่วมฟังบรรยายเพ่ิมพูนความรู้ด้านการวัดและประเมิน
ใน "งานครบรอบ 9 ปี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)" ณ โรงแรมมราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (3 
กันยายน 57) 
-ผู้เข้าร่วมอบรมการท า Problem Based Learning: PBL  โดย
ฝ่ายวิชาการ มศว. (2-3 กรกฎาคม 57) 

5. รองศาสตราจารย์  
ดร. จารุวรรณ  ข าเพชร 

-บทความเรื่อง พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานคร
กรุงเทพ เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 
SMART IV ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

 
4.2  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ  
 - ได้รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   
 - เพ่ิมพูนความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หมวดที ่8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

 
1.  ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
2. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 ไม่มี 
 
 

หมวดที่ 9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
      มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสาธารณะ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา/รายวิชาเพ่ือสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการท างานมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน  
 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ 
   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 
     2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 

2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
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3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2557  

แผนปฏิบัติการ 

ก.ค
. 
5
7 

ส.ค
. 
57 

ก.ย
. 
5
7 

ต.ค
.57 

พ.
ย. 
57 

ธ.ค
. 
57 

ม.
ค. 
58 

ก.
พ. 
58 

มี.
ค. 
58 

เม.ย
. 

58 

พ.
ค. 
58. 

มิ.ย. 
58 

ผู้รับผิดชอบ 

-  จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมคณาจารย์ เค้าโครง
รายวิชา วางแผนการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ วางแผน
กิจกรรม 

            

1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท 

-  ประชุมเพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 
4 เดือน 

            

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่             

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 

- ประชุมการจัดท า มคอ. 
3 
  เทอม 1/2557 ก.ค. 57 
  เทอม 2/257  ธ.ค. 57 

      
 

      

1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท 
4. รศ.ดร. จารุวรรณ ข าเพชร 
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล 

- ประชุมการจัดท า มคอ. 
5 
  เทอม 1/2557 ม.ค. 58 
  เทอม 2/2557 ก.ค. 58 

            
 

1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท 
4. รศ.ดร. จารุวรรณ ข าเพชร 
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล 

-  กิจกรรมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพบนิสิต 
 - โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ 

            

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 

- การรายงาน
ความก้าวหน้าปริญญา
นิพนธ์พร้อมการน าเสนอ

1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท 
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ความก้าวหน้าในการท า
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

4. รศ.ดร. จารุวรรณ ข าเพชร 
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล 

- ประชุมการจัดท า มคอ. 
7             

1. อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
2. อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
3. อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท 
4. รศ.ดร. จารุวรรณ ข าเพชร 
5. ดร.กาญจณา ตระกูลวรกุล 

- ประชุมการพัฒนา
หลักสูตร             

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 
 

 
 
 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 
 คณบดีส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 
 ลายเซ็น :                                         วันที่รายงาน : 29 ตุลาคม 2558 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 


	ศศ
	Page 1
	Page 2


