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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
**********************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
: Bachelor of Economics Program in Business Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Economics (Business Economics)
: B.Econ (Business Economics)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

:

ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ






หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
อื่นๆ (ระบุ).........................................................

–2–
5.2 ภาษาที่ใช้

 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)….......
 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).....
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน.......................................................................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน...................................................

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน..................................................ประเทศ..................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน

 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผูศ้ กึ ษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือ
มากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2556 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2550
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 ได้พิ จารณากลั่ นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์ห ลัก สู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในการประชุม เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาการจัดการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 34(5/2555) เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
14(1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2556
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
 ได้รั บ อนุมั ติใ ห้เ ห็น ชอบหลัก สู ตรจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บูล สงครามในการ
ประชุมครั้งที่ 83(4/2556) เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เปิดสอนภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2558 หลังจาก
ทีเ่ ปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
8.2 นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
8.3 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
8.4 นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
8.5 ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
8.6 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
8.7 พนักงานธุรกิจเอกชน
8.8 ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
8.9 นักวิจัย
8.10 ค้าขาย
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9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1. ภคพร วัฒนดารงค์
อาจารย์
Ph.D. Economics
University of Portsmouth
2551
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
2. วิจติ รา ทุนอินทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535
ศศ.บ เศรษฐศาสตร์การคลัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2526
3. สิขรินทร์ คงสง
อาจารย์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2541
ศ.บ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ที่กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก นามาสู่การพัฒนาระบบวิธีคิดวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทั้งในระดับจุลภาค
และมหภาคตั้ งแต่ เ ศรษฐกิ จ ชุม ชนสั ง คมประเทศจนถึง เศรษฐกิจ โลก ตลอดจนการพั ฒ นา
แนวความคิดให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม
โลกยุคไร้พรมแดน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจ จุ บั น กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นทางเศรษฐศาสตร์ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ที่
ยอมรับในวงกว้าง เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยพัฒนาวิธีการให้เหตุผล เพื่อหาบทสรุปหรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคม ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือแม้แต่ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ดังนั้นการผลิตบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทางานได้ มีความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงเป็นความต้องการของ
สังคมทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกดังที่กล่าวมา การพัฒนาหลักสูตรในยุคใหม่จึงจาเป็นต้อง
คานึงถึงการสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียน บัณฑิตควรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อสอดคล้อง
กับวิวัฒนาการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้หลักมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ ในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตกาลังคนเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติที่ มุ่ งเน้น การปฏิ บัติควบคู่ท ฤษฏีและยึดหลั ก ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพและ
ด้านคุณธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยที่มงุ่ สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมกระบวนวิธีการคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หลักการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลิตกาลังคนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาชีพอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิ ช าแกน ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ จั ด สอนโดยคณาจารย์ ค ณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ จั ด สอนโดยคณาจารย์ ค ณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ม วิ ชาบั ญ ชีแ ละบริ หารธุ รกิ จ จั ด สอนโดยคณาจารย์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน
วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.261
EC261

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.262
EC262
วจ.ศศ.331
EC331
วจ.ศศ.372
EC372

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วจ.ศศ.491
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
EC491
Quantitative Analysis
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนือ้ หาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้มีความรู้
ความสามารถโดยเน้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ ส ภาวะทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม และให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการนาหลั ก การทางเศรษฐศาสตร์ กั บ การบริ หารธุ ร กิจ มาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถภาพตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
1.2.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานโดยด้ าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิ ด เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึก ษา หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ สามารถประกอบอาชี พ ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณลักษณะดังนี้
13.1 เพื่ อผลิตบัณ ฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจที่ มีความรู้ ความสามารถด้า น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจในระดับ วิชาชีพ และนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ
หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
13.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มเี จตคติที่ดี มีคุณภาพ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดาเนิน
ธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้มคี วามรับผิดชอบต่อชุมชนในท้องถิ่น
13.3 เพื่อให้บัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสู ง
ต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13.4 เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ และมี ค่ า นิ ย มในการ
ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
– ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด
– ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

– พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
– ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
– ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
–เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
– สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
– บูรณาการงานวิจัยและการ
พัฒนาองค์ความรู้กับการจัดการ
เรียนการสอน

หลักฐานตัวบ่งชี้
– เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
– รายงานผลการประเมิน

– รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
– ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
– ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
– ผลงานวิจัยของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 มีภาคฤดูร้อน จานวน.....1.....ภาค ภาคละ.....12......สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดาเนินการ

 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

 นอกวัน – เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.1.4 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1) การวัดผล
วิชาบังคับตามหลักสูตร ถ้าสอบได้ลาดับขั้น (เกรด F) นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้โดย
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ความเห็นชอบของอาจารย์ป ระจาหลัก สูตรและเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2) การสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตหรือศิลป์คานวณหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/
หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่ต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก ทาให้นักศึกษาบางส่วนต้องออกจากการเรียนกลางคัน
2.3.2 ปัญหาการแบ่งเวลาของนักศึกษาที่มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2.3.3 นักศึกษามีความรูพ้ ืน้ ฐานทางด้านทักษะทางด้านการคานวณ คณิตศาสตร์สถิติ
ยังอยู่ในระดับที่ตอ้ งส่งเสริมพัฒนา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะนาเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้คาปรึกษาแนะนา
2.4.3 จัดการอบรมปรับระดับความรู้พื้นฐานด้านวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ
และโปรแกรมสาเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนทางเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษา และมี
ระบบแนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษารุ่นพี่ให้กับรุ่นน้อง
2.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ และเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พี่ รุ่นน้อง
2.4.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นา โดยดาเนินการจัด
กิจกรรม/ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษาชั้นปี

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2557
2558
2559
50
50
50
50
50
50
–
50
50
–
–
50
100
150
200
–
–
50

2556
50
–
–
–
50
–

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
50
50
50
50
150
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียด
ค่าบารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2558

2556

2557

730,000
33,000
763,000

1,460,000
66,000
1,526,000

2,190,000
99,000
2,289,000

2559

2560

2,920,000
132,000
3,052,000

2,920,000
132,000
3,052,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษา

2556

2567

457,800
457,800

915,600
915,600

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

1,373,400 1,831,200 1,831,200
1,373,400 1,831,200 1,831,200

152,600 305,200 457,800 610,400 610,400
152,600 305,200 457,800 610,400 610,400
610,400 1,220,800 1,831,200 2,441,600 2,441,600
50
100
150
200
200
14,600
14,600
14,600
14,600
14,600
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2.7 ระบบการศึกษา








แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
เอกเลือก
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

128

หน่วยกิต

30
12
6
3
6
3
92
54
31
19
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภอ.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวติ
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life

30 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatics Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Art in Daily Life
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Economics in Daily Life
ภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมสิ ังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purpose
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวติ ประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

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

3 หน่วยกิต
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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มส.ภอ.111
ENG111
มส.ภอ.311
ENG311
วจ.บช.101
AC101
วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.327
BA327
วจ.ศศ.111
EC111
วจ.ศศ.112
EC112
วจ.ศศ.211
EC211
วจ.ศศ.212
EC212
วจ.ศศ.213
EC213
วจ.ศศ.291
EC291
วจ.ศศ.292
EC292
วจ.ศศ.341
EC341

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
การฟังการพูด 1
Listening and Speaking 1
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
Reading English for General Purposes
การบัญชีทั่วไป
General Accounting
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
Mathematics for Economics 1
สถิตเิ ศรษฐศาสตร์ 1
Economic Statistics 1
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking

ไม่น้อยกว่า

92 หน่วยกิต
54
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วจ.ศศ.393
EC393
วจ.ศศ.443
EC443
วจ.ศศ.451
EC451
วท.คณ.111
MATH111
วท.คณ.118
MATH118
วท.สถ.111
STAT111

วจ.บธ.221

เศรษฐมิติเบื้องต้น
Introduction to Econometrics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
Financial Business Economics
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
แคลคูลัส 1
Calculus 1
หลักสถิติ
Principles of Statistics
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
31
หน่วยกิต
19
หน่วยกิต
3(3-0-6)

BA221

International Business Management

วจ.ศศ.361
EC361
วจ.ศศ.396
EC396

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methodology in Business Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.422
EC422

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Transportation Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.491
EC491
วจ.ศศ.492
EC492
วจ.ศศ.496
EC496

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis
หัวข้อเรื่องพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Economics

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(1-0-2)

– 19 –
วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.261
EC261

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.262
EC262
วจ.ศศ.321

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงาน

3(3-0-6)

EC321

Labor Economics

วจ.ศศ.331
EC331
วจ.ศศ.354
EC354
วจ.ศศ.355
EC355
วจ.ศศ.372

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Educational Economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

EC372

Agribusiness Economics

วจ.ศศ.376
EC376
วจ.ศศ.375
EC375
วจ.ศศ.377
EC377
วจ.ศศ.395
EC395
วจ.ศศ.474
EC474

เศรษฐกิจการค้าชายแดน
Cross Border Trade Economy
เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
Economics of ASIAN Countries
การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร
Price Analysis of Agricultural Product
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Software Package for Research
นโยบายการเกษตร
Agricultural Policy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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วจ.ศศ.482
EC482
วจ.ศศ.483
EC483
วจ.ศศ.485
EC485

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economics of Integration
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วจ.ศศ.391
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1(45)
EC391
Preparation for Professional Experience in Business Economics
วจ.ศศ.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5(375)
EC392
Field Professional Experience in Business Economics
วจ.ศศ.497
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2)
EC497
Seminar in Business Economics
2.3.2) แผนสหกิจศึกษา
วจ.ศศ.498
การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(45)
EC498
Co-operative Education Preparation in Business Economics
วจ.ศศ.499
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5(375)
EC499
Co-operative Education in Business Economics
วจ.ศศ.497
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2)
EC497
Seminar in Business Economics
3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปิดสอนโดยที่ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.ศศ.111
EC111
วท.คณ.111
MATH111
วท.สถ.111
STAT111

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป(1)
วิชาศึกษาทั่วไป(2)
วิชาศึกษาทั่วไป(3)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
หลักสถิติ 1
Principles of Statistics 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

≥9

≥0

≥18

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.ศศ.112
EC112
วจ.บช.101
AC101
มส.ภอ.111
ENG111

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป(4)
วิชาศึกษาทั่วไป(5)
วิชาศึกษาทั่วไป(6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
การบัญชีทั่วไป
General Accounting
การฟังการพูด 1
Listening and Speaking 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

3

2

2

5

3

2

2

5

18

≥7

≥4

≥16

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
วจ.ศศ.211
EC211
วจ.ศศ.213
EC213
วจ.บธ.236
BA236
วท.คณ.118
MATH118

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป(7)
วิชาศึกษาทั่วไป(8)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics 2
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
แคลคูลัส 1
Calculus 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

≥12

≥0

≥24

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.ศศ.212
EC212
วจ.ศศ.375
EC375
วจ.บธ.221
BA221
XXXX

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป(9)
วิชาศึกษาทั่วไป(10)
วิชาศึกษาทั่วไป(11)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2
เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
Economic ASIAN Countries
การจัดการธุรกิจระหว่างประทศ
International Business Management
วิชาเอกเลือก (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
1
2
3
3
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
18

3
≥12

0
≥0

6
≥24

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.ศศ.341
EC341
วจ.ศศ.292
EC292
มส.ภอ.311
ENG311
วจ.ศศ.361
EC361
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking
สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
Economic Statistics 1
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
Reading English for General Purposes
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
วิชาเอกเลือก (2)
เลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
3
0
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
3
18

≥12

≥0

≥24

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 42
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.ศศ.393
EC393
วจ.ศศ.291
EC291
วจ.ศศ.396
EC396
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.ศศ.391
EC391

ชื่อวิชา
เศรษฐมิติเบื้องต้น
Introduction to Econometrics
เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
Mathematics for Economic 1
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methodology in Business Economics
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
เลือกเสรี (2)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Preparation for Professional Experience
in Business Economics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

3

3

0

6

3

2

2

5

3
3
3
1

3
3
3
0

0
0
0
45

6
6
6
0

19

17

47

35

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

– 24 –
แผนการเรียนปีท่ี 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.ศศ.392
EC392

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Field Experience in Business Economics

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
5 (375)
0
375
6

รวม

5

0

375

6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.ศศ.443
EC443

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
Financial Business Economics

วจ.ศศ.451
EC451

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy

3

3

0

6

วจ.ศศ.422
EC422

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Transpotation Economics

3

3

0

6

วจ.ศศ.492
EC492

การวิเคราะห์โครงการ
Projects Analysis

3

3

0

6

วจ.ศศ.496
EC496

หัวข้อเรื่องพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Economics

1

1

0

2

วจ.ศศ.497
EC497

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar in Business Economics

1

0

1

2

14

13

1

28

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
3
3
0
6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
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2) แผนสหกิจศึกษา
ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.ศศ.499
EC499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Co-operative Education in Business Economics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
6 (375)
0
375
6
6

0

375

6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.ศศ.443
EC443
วจ.ศศ.451
EC451
วจ.ศศ.422
EC422
วจ.ศศ.492
EC492
วจ.ศศ.496
EC496

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
Financial Business Economics
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economics
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Transpotation Economics
การวิเคราะห์โครงการ
Projects Analysis
หัวข้อเรื่องพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Economics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
3
3
0
6
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

1

1

0

2

13

13

45

26

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 84
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศท.ภท.111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GETH111
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก เกณฑ์ ก ารฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย ในฐานะเป็ น
เครื่องมือสื่อสาร
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ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอสาระตามวัตถุประสงค์

เฉพาะ
ศท.ภฝ.115
GEFR115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภจ.116
GECCN116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chiness for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
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ศท.ภญ.117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สาคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน
ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ศท.ปช.120
GEPY120

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทาความเข้าใจชีวิต การรู้จัก
ตัวเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะหรือดนตรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทาโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ ง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างสมดุล
ศท.ปช.121
GEPY121

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการมโนทัศน์ของปรัชญาที่
สาคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศน์ไทย
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ศท.ปช.122
GEPY122

ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิต การใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก
ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.จว.123
GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและ
การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
ศท.สท.124
GEAE124

สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหว
นาไปสู่ การปรับปรุงรสนิยมเพื่อชีวติ ที่เป็นสุข
ศท.ดน.125
GEMU125

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
ศท.ศป.126
GEAR126

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรั บ รู้ แ ละประสบการณ์ ท างความงาม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งธรรมชาติ
ทัศนศิลป์และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและ
สากล
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ศท.นฏ.127
GEAD127

สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ยวกับ
สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ อันสนองความ
ต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม
ไปสู่คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์
ศท.สท.128
GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ศท.ศป.129
GEAR129

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิลปะในชีวิตประจาวัน รสนิยม องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ
โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ
ศท.สว.131
GESO131

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สังคมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้า นเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและการปกครอง แนวทางการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
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ศท.สว.132
GESO132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พั ฒ นาการสั ง คมไทย วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทย การเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
วัฒนธรรม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินชีวติ แบบวิถีไทย
ศท.สว.133

วิถีโลก

GESO133

Global Living

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัว
ของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศท.ศศ.134
GEEC134

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันร่วมกับการประกอบ
สัมมาอาชีพ ตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จาเป็นในการดาเนินชีวติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.ศศ.136
GEEC 136

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดาริ
และการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
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ศท.ศก.137
GECA137

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
2(2-0-4)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวั ฒ นาการและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปัญ ญาศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
ศท.สว.138
GESO138

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมสิ ังคม องค์ประกอบของระบบภูมสิ ังคมความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ศท.วท.141
GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

รวมทั้ ง การส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศท.วล.142

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม

GEES142

Life and Environment

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่ อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
GEMA143
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ขบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลและข้อเท็จสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ศท.สถ.144

สถิติในชีวติ ประจาวัน

GEST144

Statistics in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญ ของสถิติในชีวิตประจาวัน เครื่องมือและการเก็ บรวมรวมข้อมูล
การวิเคราะห์การแปลผล และการนาเสนอข้อมูล และการนาสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.คณ.145

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน

GEMA145

Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.วส.146

สุขภาพจิตในชีวติ ประจาวัน

GEHE146

Mental Health in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกัน
แก้ไขการวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต
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ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเศรษฐศาสตร์ ในการสื่อสารสืบค้น
แสวงหาเพื่อการเรียนรูช้ ีวติ ประจาวัน และการทางานในอนาคต
ศท.พล.151

กายบริหาร

GEPE151

Physical Exercises

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ความมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการ
ฝึกกายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือก
วิธีกายบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล.152

กิจรรมเข้าจังหวะ

GEPE152

Rhythmic Activities

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น เกมการ
เล่นประกอบเพลง การเต้นราพืน้ เมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้า
จังหวะที่เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล153
GEPE153

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sport for Personal Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล
การฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
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ศท.พล154

กีฬาประเภททีม

GEPE154

Sports for Teams

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภททีมทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีมการ
ฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.วท155

สุขภาพเพื่อชีวติ

GEPE155

Health for Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบิตเหตุ และ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศท.กส156
GEPE156

งานช่างในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจาวัน การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้ งต้น
ศท.กอ157

งานเกษตรในชีวติ ประจาวัน

GEPE157

Agriculture in Daily Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้ อ งต้ น การปลู ก พื ช การเลี้ ย งสั ต ว์ การถนอมผลผลิ ต ทาง
การเกษตร การจัดการองค์ความรูเ้ กษตรเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน
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ศท.คศ158
GEPE158

งานคหกรรมในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานบ้ า นและการจั ด การบ้ า น การท าบั ญ ชี รั บ จ่ า ยในครั ว เรื อ นอาหารใน

ชีวติ ประจาวัน ศิลปะการตกแต่ง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึก ษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาวันเพื่อประกอบธุรกิจการ
จัดหาและการใช้ทรัพยากร การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า
การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา
วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี ก ารผลิ ต
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและ
การค้าระหว่างประเทศ
วจ.ศศ.261
EC261

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การ
ผลิต และการเลือกทาเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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วจ.ศศ.262
EC262

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น การประเมิ น การ
ทดแทน การประมาณต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อมราคา ประมาณการผลภาษีเงินได้ ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน
วจ.ศศ.111
EC111

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรร
ค่าตอบแทนให้ แก่ ปัจจั ย การผลิตในรู ป ค่าเช่ า ค่าจ้ าง ดอกเบี้ย และก าไรบทบาทของรั ฐ ในทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไป
วจ.ศศ.112
EC112

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้อ
เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
วจ.ศศ.211
EC211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
เงื่อนไขรายวิชา: ผ่าน วจ.ศศ. 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย และวิเคราะห์แบบเรียงลาดับ หลัก
อุป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี ก ารผลิต การผสมปั จ จั ย การผลิ ต ที่เ สี ย ต้น ทุ น ต่าสุ ด ทฤษฎีต้ น ทุ น
ลักษณะของโครงสร้าง ของตลาดประเภทต่างๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่างๆ และการ
วิภาคกรรม
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วจ.ศศ.212
EC212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics 2
เงื่อนไขรายวิชา: ผ่าน วจ.ศศ. 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
วิธีการคานวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้รายจ่าย และผลผลิตส่วนประกอบ
ของอุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยแยกศึกษาด้านผลผลิตเงินตราและการจ้างงาน
เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค ความ
เจริญทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
วจ.ศศ.213
EC213

ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
History of Economic Thought
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ จากสมัยดั้งเดิมไปสู่
พลวัตทางความคิดร่วมสมัย จากลัทธิพาณิชย์นิ ยม พิซิโอแครตส์ คลาสสิก นีโอคลาสสิก สังคม
นิยม เคนส์และโพสเคนส์ ฯลฯ โดยจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี รวมทั้งหลักการต่างๆเพื่อ
นามาเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละยุคสมัย
วจ.ศศ.291
EC291

เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Economics 1
เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านวิชา วท.คณ.111 คณิตศาสตร์ 1
การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เช่น
เซต การจัดลาดับ ระบบจานวนและอนุกรม อัตราส่วน สัดส่ วนและร้อยละการคิดค่า เสื่อมราคา
ดอกเบี้ยและส่วนลด สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึม แคลคูลัสของฟังก์ชัน การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ สมการเชิงเส้น การประยุกต์ในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
วจ.ศศ.292
EC292

สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Economic Statistics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย
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วจ.ศศ.321
EC321

เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อุ ป สงค์ และอุ ป ทานแรงงานในตลาดแข่ ง ขั น สมบู ร ณ์ และตลาดแข่ ง ขั น ไม่
สมบูรณ์ การกาหนดอัตราค่าจ้าง และการจ้างงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างตลาด
และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน เช่น การผูกขาด การเจรจาต่อรองค่าจ้างการแทรกแซง ของ
รัฐ บาลในตลาด แรงงาน ภาวะเงินเฟ้อ กั บ การว่า งงาน ตลาดแรงงานและการกระจายรายได้
สหภาพของแรงงาน พร้อมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย
วจ.ศศ.331
EC331

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การประยุ ก ต์ใ ช้ท ฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์กั บสิ่งแวดล้อม การวิเ คราะห์ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการใช้นโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์ การประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหา
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรณีศึกษา
วจ.ศศ.341
EC341

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบ
และปริมาณเงินในความหมายกว้าง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของเงินและ
นโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หน้า ที่ และบทบาทต่ อ ปริ ม าณเงิ นระบบธนาคาร แบบ
ธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา การสร้างและทาลายเงินฝาก สถาบันการเงิน และบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
วจ.ศศ.354
EC354

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Health Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ที่ มี ต่ อ สาธารณสุ ข สุ ข ภาพอนามั ย การ
รักษาพยาบาล และทรัพยากร อุปสงค์ของสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล อุปทานของการ
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รักษาพยาบาล และการบริการเพื่ อสุขภาพอนามัย นโยบาย การรักษาพยาบาล และบริการทาง
สาธารณสุข ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล
วจ.ศศ.355
EC355

เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(3-0-6)
Educational Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนการศึกษา การ
ลงทุนทางการศึกษา สัดส่วนของการศึกษาแต่ละระดับ การพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ การศึกษา
เพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการใช้ทฤษฎี ต้นทุนและผลประโยชน์ในการวิเคราะห์
และประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา
วจ.ศศ.361
EC361

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเภทและลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท าธุ ร กิ จ ทาง
อุตสาหกรรม การสารวจตลาด การเคลื่อนไหวของราคาและภาวะการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการส่งเสริมการขยายตลาด พร้อมทั้งการวิเคราะห์
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ รวมทั้งแนวทางแก้ไข
วจ.ศศ.372
EC372

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักและวิธีการวิเคราะห์ธุรกิจในฟาร์ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรในฟาร์ม
อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ทฤษฎีการผลิต เทคนิคในการผลิตเพื่อแก้ไขในการผลิตและการ
ใช้ทรัพยากรทางการเกษตรภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน
วจ.ศศ.375
EC375

เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
3(3-0-6)
Economics of ASIAN Countries
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเซีย
วิวัฒนาการ โครงสร้างเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทาง
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เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กลไก นโยบาย ตลอดจน
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ในเอเซียและทั่วโลก การศึกษากระบวนการมุ่งสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
วจ.ศศ.376
EC376

เศรษฐกิจการค้าชายแดน
3(3-0-6)
Cross Border Trade Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เพื่อศึกษาความเป็นมาของการค้าชายแดน อันจะเอื้อต่อการศึกษาของธุรกิจ
ตามขอบชายแดนของประเทศที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศชาติ รวมถึงการ
เสริมสร้างความรู้จากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเอื้อต่อการค้าชายแดนเช่น โครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นต้น
วจ.ศศ.377
EC377

การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร
3(3-0-6)
Price Analysis of Agricultural Product
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อุป สงค์ อุปทาน และการกาหนดราคา วิถีก ารตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด
โครงสร้างการตลาดและการแข่งขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของธุรกิจการเกษตรนโยบาย
ตลาดและราคา กรณีศกึ ษาของไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
วจ.ศศ.391
EC391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1(45)
Preparation for Professional Experience in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการเรีย นรู้ ลั ก ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พด้า นเศรษฐศาสตร์ธุ รกิ จ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษา
เกี่ยวกับงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
นาแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน
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วจ.ศศ.392
EC392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4(300)
Field Experience in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.ศศ. 391 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ฝึก ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในหน่วยงานรั ฐ บาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง
จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและ
สรุปผลปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วจ.ศศ.393
EC393

เศรษฐมิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Econometrics
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาและแปรผลที่ได้จากสมการถดถอย ส่วนเพิ่มเติมการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย ข้อจากัดและปัญหาที่เกิดขึน้ จากการวิเคราะห์รวมถึงวิธีการแก้ไข
วจ.ศศ.395
EC395

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Software Package for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ในการใช้โปรแกรมระบบปฎิบัติการ(วินโดว์) การใช้โปรแกรม Excel
SPSS PSPP Lindo Limdep Deap2.XX Frontier4.xx WinQsb Gretl Eviews การสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การศึกษา วิจัย และการนาเสนอผลงานทางอินเตอร์เน็ต
วจ.ศศ.396
EC396

ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านวิชา วจ.ศศ.292 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปัญหาการตั้งและการ
ทดสอบขั้นสมมติฐานการใช้เศรษฐมิติ และแบบจาลองชนิดต่างๆ ในการวิจัยลักษณะปัญหาและ
แนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอย่างของการดาเนินการวิจัย
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วจ.ศศ.422
EC422

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสาคัญ และบทบาท
ในการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้า ทาง
ท่อและทางอากาศ หลักการควบคุมการขนส่ง การนาหลักเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
วจ.ศศ.443
EC443

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3(3-0-6)
Financial Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเงิน การวางแผนกาไร การบริหารเงินทุ นหมุนเวียน การบริหารเงินสด การ
บริหารลูกหนี้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และตลาดเงินทุน ในประเทศไทย
วจ.ศศ.451
EC451

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Analysis of Thai Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ กษาความหมายของการวิ เคราะห์ เศรษฐกิ จ ความส าคั ญของการวิ เคราะห์
เศรษฐกิจวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจสาขาต่าง ๆ และการเลือกปัญหาเพื่อทาการวิเคราะห์ รวมทั้ง
การฝึกหัดทาการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งการทารายงานจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ไทย
วจ.ศศ.474
EC474

นโยบายการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรม หลักและ
วิธีการกาหนดนโยบายการเกษตร นโยบายการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศไทย
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วจ.ศศ.482
EC482

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี ก ารค้ าระหว่างประเทศและนโยบายของรัฐ บาลเกี่ย วกั บ การควบคุ ม
สินค้าเข้าและสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้า และ
การชาระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และ
ความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
วจ.ศศ.483
EC483

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economics of Integration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ
กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ
วจ.ศศ.485
EC485

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงเชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง ปริ ม าณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการยกระดับมาตรฐานการครองชีพในเศรษฐกิจที่กาลังพัฒนา ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ เช่น ความยากจน การออมต่า การลงทุนไม่เพียงพอ ความขาด
แคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ปัญหาสังคมเช่น การศึกษา สุขอนามัย และการบริหาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ
วจ.ศศ.498
EC498

การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(45)
Co-operative Education Preparation in Business Economics
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดย
ให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
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สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล และความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
การเขียนรายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วจ.ศศ.499
EC499

สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6(--)
Co-operative Education in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.ศศ.498 การเตรียมสหกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเรียนรู้การปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วจ.ศศ.491
EC491

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
หรือ วจ.บธ.238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
เชิง ปริ มาณเพื่ อช่ว ยในการตั ด สิ นใจได้ แก่ ความน่ าจะเป็ น แผนภูมิ เ พื่ อการตั ดสิน ใจ ( Decision
Trees) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผลโครงการ (Pert / CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และ
ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
วจ.ศศ.492
EC492

การวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาหลักและวิธี การวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหาร
โครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ ของ
โครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการกาหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ ต้นทุน -ผลตอบแทน วิเคราะห์เชิงระบบใน
โครงการและแผนงาน
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วจ.ศศ.496
EC496

หัวข้อเรื่องพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2)
Special Topics in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจในแนวลึก ทั้งปัญหาและอุปสงค์พร้อมทั้งแนว
ทางแก้ไข และอภิปรายในกลุ่มพร้อมทั้งสรุปผล
วจ.ศศ.497
EC497

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2)
Seminar in Business Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจตามวิชาเอก

วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
3(2-2-5)
General Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการเบื้องต้น แนวคิด และแนวปฎิบั ติทางการบัญชี การบันทึกการจัดทา
รายงานการเงิน การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ
วจ.บธ.221
BA221

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจัดการระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูง
ใจในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศโดย
การใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดาเนินงาน
ของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Laws Related to Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายในสาระสาคัญและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลทาง
ธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชน ลักษณะของนิติบุคคลต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทานิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กฎหมาย
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ว่าด้วยการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การส่งเสริมการลงทุน การระดมทุนและการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนและประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น การตลาดตอบโต้ การทุ่มตลาด และการอุดหนุนนาเข้าส่งออก การ
กาหนดราคาสินค้าและบริการ การแข่งขันทางการค้า การซื้อขายเกษตรกรล่วงหน้า กฎหมายที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความตกลง
เขตการค้าเสรี(Free Trade Area Agreement, FTA)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลาย การ
ระงับข้อพิพาทต่างๆ โดยอนุญาโตตุลาการ
วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการสร้าง
บรรษัทภิบาลในองค์การธุรกิจ เน้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผูบ้ ริหาร และจริยธรรมของ
พนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะแนวความคิดการรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซีย น รูปแบบธุรกิจ
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ตลอดจนลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ ม ประเทศ
ประชาคมอาเซียน
มส.ภอ.111
ENG111

การฟังการพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
A practice of communicative English using dialogues, role-play games, and
extended discourse appropriate to everyday situation. An emphasis of sound recognition and
production and important features of spoken English such as linking, assimilation, weak forms,
stress and intonation at the word, phrase, sentence and discourse levels.
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มส.ภอ.311
ENG311

การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
Reading English for General Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
A study of developing skills in identifying essential information from a
variety of sources, e.g. newspapers, notices, signs, graphs or charts, advertisements, etc.
วท.คณ.111
MATH111

คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จานวนจริงในรูปแบบต่างๆ เศษส่วน เลขชี้กาลัง ลอการิทึม และการดาเนินการ
นิพจน์พีชคณิตและการดาเนินการ ตรีโกณมิติเกี่ยวกับมุมองศา ฟังก์ชันและกราฟเส้นตรง จานวน
เชิงซ้อนในรูปแบบคาร์ทิเชียนและรูปแบบเชิงขัว้
วท.คณ.118
MATH118

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านวิชา วท.คณ.111 คณิตศาสตร์ 1
ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของจานวนที่
เน้นฟังก์ชันพีชคณิต เลขชีก้ าลังและลอการิทึม และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น
วท.สถ.111
STAT111

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
ขั้นตอนใน การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติโมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง
หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพยากรณ์
และการแปลผลลัพธ์จากโปรแกรมคานวณทางสถิติ
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3.1.6 ความหมายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วจ.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ
2. ศศ.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. เลขหลักหน่วย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชัน้ ปี
4. เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาย่อยในสาขาวิชา
5. เลขหลักร้อย หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
วจ

.

ศศ

1

1

1

.
ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาย่อยในสาขาวิชา
ชา
ระดับความยากง่
ายของชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาใน
รายวิชาย่อยออกเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์
(วจ.ศศ.-0-)
2. กลุ่มวิชาทฤษฎี
(วจ.ศศ.-1-)
3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร รวมการขนส่งและแรงงาน (วจ.ศศ.-2-)
4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
(วจ.ศศ.-3-)
5. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารและการคลัง (วจ.ศศ.-4-)
6. กลุ่มวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วจ.ศศ.-5-)
7. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วจ.ศศ.-6-)
8. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
(วจ.ศศ.-7-)
9. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(วจ.ศศ.-8-)
10. กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา ระเบียบวิจัยและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(วจ.ศศ.-9-)
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3.2 ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1. ภคพร วัฒนดารงค์
อาจารย์
Ph.D. Economics
University of Portsmouth
2551
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
2. วิจติ รา ทุนอินทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535
ศศ.บ เศรษฐศาสตร์การคลัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2526
3. สิขรินทร์ คงสง
อาจารย์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2541
ศ.บ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2536
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ภคพร วัฒนดารงค์
อาจารย์

วิจติ รา ทุนอินทร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.

สิขรินทร์ คงสง

อาจารย์

4.

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

อาจารย์

5.

อรรถพล จรจันทร์

อาจารย์

สาขาวิชา
Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ.
University of Portsmouth
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2526
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2541
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2536
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2548

– 50 –

2.

คุณวุฒิ
Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศศ.บ
ศ.ม.
ศ.บ
ศ.ม.
ศ.บ
วท.ม.
ศ.บ

– 51 –
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

กุลกนิษฐ์ ใจดี

อาจารย์

2.

รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

อาจารย์

3.

ณภัทร วุฒธะพันธ์

อาจารย์

4.

สมศักดิ์ พงษ์เดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

พัชรา วงศ์แสงเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6.

สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7.

พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

สาวชลกร อาสนะนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.บ.
ค.อ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
M.B.A
กศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การตลาด
ธุรกิจการเกษตร
การตลาด
Business Administration
ภาษาอังกฤษ
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2542
2535
2550
2535
2553

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2542
2536
2533
2523
2529
2523
2537
2532
2540
2525

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคสยาม
Philippines Woman University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– 51 –

1.

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
9. อุษณีย์ เส็งพานิช

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

วราภิมณฑ์ บุษบง

อาจารย์

11.

วิจติ รา จาลองราษฎร์

12.

สุธีรา วิไลกุล

อาจารย์

13.

สาวรัตนา สิทธิอ่วม

อาจารย์

14.

สาวภัทร สิริพมิ พ์ธนมณี

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การเงิน
Business Administration
การบัญชีการเงิน
บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2550
2540
2538
2545
2521
2555
2540
2533
2546
2543
2551
2546
2549
2545
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10.

คุณวุฒิ
Ph.D.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
D.B.A.
บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บช.บ.

- 53 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาก าหนดให้นักศึก ษามีป ระสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทางานจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะในวิชาชีพดังนั้นหลักสูตรได้กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจจึงอนุญาตให้เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่
ฝึกงานได้
4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิค
วิธีการทางานในสถานที่ฝกึ งาน
4.1.3 สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ตามเวลาทางานของสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกรวมอย่าง
น้อย 450 ชั่วโมงในรายวิชา วจ.ศศ.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาหรับ
รายวิชา วจ.ศศ.499 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาจานวน 16
สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาและเขียนโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย และนาเสนอ
ผลงานวิจัยในรู ปแบบรายงานและวาจา ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่าง
เคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ อธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางาน
วิจัยประโยชน์ที่จะได้รับจากการทางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ในงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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5.2.1 สามารถวางแผนและดาเนินการตามแผนบรรจุวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทั้งสังเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลที่เหมาะสม
5.2.3 มีการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธี
วิจัยได้
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถิตขิ ้อมูลและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถนาเสนอและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา : ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
อาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
เป็นผู้เ ลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีค วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ มีก ารกาหนดชั่วโมงการให้
คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย อีกทั้งมีตัวอย่าง
งานวิจัยให้นักศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าโครงการในระหว่างการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จากการสังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน
ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขัน้ ตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนาเสนอโดยอาจารย์ประจาวิชา
และคณาจารย์ในสาขาวิชา
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านทัศนคติที่ดีและจรรยาบรรณ
- มีการสอดแทรกในรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
วิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิเคราะห์
ด้านจิตสานึกสาธารณะ
- มีการสอดแทรกเรื่องการมีจติ สาธารณะในบางรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความมีวินัย ต่อตนเองและ
- การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
สังคม
- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
- มีวนิ ัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ การมีสว่ นร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
ด้านทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรูด้ ้วยตนเอง เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศประกอบการเรียน การทารายงาน
การทาโครงงานวิจัย
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ
1.1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
1.2) เคารพและชืน่ ชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การยกย่องผู้ที่ทาดี เป็นต้น
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สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของ
คนดี
2.3) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่เ น้ นการปฏิบัติ เ พื่ อให้ ผู้เ รีย นเกิ ด
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียน
เข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรี ยน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึก ษาและการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แ สดงถึงความมี
วินัย ความเป็นนาและผู้ตามที่ดีความเอื้ออาทร ความรัก สามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญ ญู
สุภาพอ่อนน้อม
2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวางมี โ ลกทั ศ น์ ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1.1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวติ
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่ืน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ลั ก ษณะยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โด ยจั ด
กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู ร ณาการความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู้ เ รี ย นเข้ า กั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่เ น้ นการปฏิบัติ เ พื่ อให้ ผู้เ รีย นเกิ ด
ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จัดกิ จกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ สัมผัสกั บวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ
กระทาด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดู
งานณ แหล่งเรียนรูท้ ี่วทิ ยากรประจาอยู่

- 57 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
ได้และนาข้อสรุปมาใช้
1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์
1.3) มีความใฝ่หาความรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มจัดสถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จัด การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่นฝึก ปฏิบัติด้วยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้น
สังเกตตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรีย นรู้ด้านความสั ม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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1.2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผูร้ ่วมงาน
1.4) มีภาวะผู้นา
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1.1) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร
1.3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดั ว ยการจั ด ประสบการณ์ ต รงให้
ผู้เรียนได้ มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนาเสนอด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- 59 2.2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิดความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีจิตสานึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต
1.3) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4) เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเคารพต่อ
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1)
ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยกย่องผู้ที่
ทาดีให้สาธารณชนได้รับรู้หรือให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2) มีการสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิ ด
ความตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรมในด้านการดารงชีวติ อยู่ในสังคม การประกอบอาชีพ
2.3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียน
เข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ตอ้ งการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผูเ้ รียนอย่างเป็นรูปธรรม
2.4) การเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
3.2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม
3.3) ปริมาณการกระทา สุจริต/ทุจริต ในการสอบ
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2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกั บ หลัก การ ทฤษฎีข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เช่ น การออกแบบและการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อโปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ งานธุรกิจ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น
1.2) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ
1.3) มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1.4) มีความรู้ความเข้าใจความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
3) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่
หลังบทเรียนพร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้ รียนเข้ากับความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
3.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหา
สาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จาก
การเชิญวิทยาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินจากผลงาน เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย
การนาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น การสอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์และนาเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย แล้วนาข้อสรุปมาใช้แก้ปัญหาหรือใช้ในงานอื่นๆ ได้

- 61 1.2) สามารถทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยประยุกต์ความรูเ้ พื่อแก้ปัญหาได้
1.3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
1.4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝนตามเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริ มให้
ผู้เ รีย น ฝึก ทัก ษะการคิดการแก้ ไ ขปัญ หาอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสมีการอภิป รายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา
จากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง ออกศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกสังเกต
สัมภาษณ์พู ดคุย กั บผู้มีประสบการณ์แล้ว สรุป เป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนทางการ
กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา การนาเสนอ การอธิบาย การตอบคาถาม การโต้ตอบสื่อสาร
กับผูอ้ ื่น
3.2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1.1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
1.2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิก
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- 62 2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานแบบ
กลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ทักษะ
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย์ สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของ
คนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้เช่น การทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
2.3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) กลยุท ธ์ก ารประเมิ นผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสาหรับให้ผเู้ รียนประเมินเพื่อน
2.2.5 ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถใช้ข้อมูลตัวเลขทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1.2) สามารถสรุปประเด็นด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูดและการ
เขียน โดยรู้จักเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างดี
1.3) สามารถระบุ เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้
1.4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมและการใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
1.5) สามารถใช้ เ ศรษฐศาสตร์ ใ นการจัด การกั บ ข้ อมู ล ต่า งๆ อย่ า ง
เหมาะสม
1.6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 63 1.7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ ว ยการจั ด ประสบการณ์ ต รงให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์หรือคานวณข้อมูลในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ
โดยผู้สอนต้องแนะนาวิธีการติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2.2) จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ต้องมีก ารเรีย บเรีย งนาเสนอเป็น
ภาษาเขียนและที่ตอ้ งมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้ส่อื ประกอบการนาเสนอ
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลเรียบเรียง
เป็นรายงานและนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เ กี่ย วข้องกั บ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3.2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล
หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
3.3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การนาเสนอสัมมนา
3.4) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรม การ
เรียนรู้ในชัน้ เรียน หรือร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และของประชาคมนานาชาติ
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

- 64 3.1.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อื่น
3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
4) มีภาวะผู้นา
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลแปล
ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
3.2.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม

- 65 1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อื่น
3.23 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และ
สรุปได้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
4) มีภาวะผู้นา
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลแปล
ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
4) สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภท.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนยิ ม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Art in Daily Life

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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3

1
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ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
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3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวิตประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

























































69

ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

3

4

1



2

3

1

2















































3. ทักษะทางปัญญา
3








5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

71
4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4







































































































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
Mathematics for Economics 1

วจ.ศศ.292
EC292

สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
Economic Statistics 1

3. ทักษะทางปัญญา
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วจ.ศศ.101
EC101
วจ.ศศ.111
EC111
วจ.ศศ.112
EC112
วจ.ศศ.211
EC211
วจ.ศศ.212
EC212
วจ.ศศ.213
EC213
วจ.ศศ.291
EC291

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4





































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3


วจ.ศศ.262
EC262

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Economics

วจ.ศศ341
EC341
วจ.ศศ.393
EC393
วจ.ศศ.443
EC443
วจ.ศศ.451
EC451
วจ.ศศ.491
EC491
วจ.ศศ.497

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economic of Money and Banking
เศรษฐมิติเบือ้ งต้น
Introduction to Econometrics
เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ
Financial Business Economics
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
สัมมนาตามแขนงวิชา

EC497

Seminar in Business Economics



































วจ.ศศ.396
EC396

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methodology in Business
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4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

















































































































































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Transportation Economics
การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis
หัวข้อเรื่องพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงาน

EC321

Labor Economics

วจ.ศศ.331
EC331
วจ.ศศ.354
EC354
วจ.ศศ.355
EC355

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Educational Economics

3. ทักษะทางปัญญา
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วจ.ศศ.422
EC422
วจ.ศศ.492
EC492
วจ.ศศ.496
EC496
วจ.ศศ.261
EC261
วจ.ศศ.321

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

















































































































































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics
เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
Economics of ASIAN Countries
เศรษฐกิจการค้าชายแดน
Cross Border Trade Economy
การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร
Price Analysis of Agricultural Product
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Software Package for Research
นโยบายการเกษตร
Agricultural Policy
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
Economics of Integration

3. ทักษะทางปัญญา
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วจ.ศศ.372
EC372
วจ.ศศ.375
EC375
วจ.ศศ.376
EC376
วจ.ศศ.377
EC377
วจ.ศศ.395
EC395
วจ.ศศ.474
EC474
วจ.ศศ.482
EC482
วจ.ศศ.483
EC483

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4



































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Development Economics

วจ.ศศ.391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Business Economics
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Economics
การเตรียสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
Co-operative Education Preparation in
Business Economics
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Co-operative Education in Business Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

EC391
วจ.ศศ.392
EC392
วจ.ศศ.498
EC498
วจ.ศศ.499
EC499
วจ.ศศ.361
EC361
มส.ภอ.111
ENG111

การฟังการพูด 1



3. ทักษะทางปัญญา
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วจ.ศศ.485
EC485

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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4. ตารางแผนที่แสดงแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

1

2

3. ทักษะทางปัญญา
3

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
การบัญชีทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ธุรกิจอาเซียน
คณิตศาสตร์ 1
แคลคูลัส 1
หลักสถิติ

76

มส.ภอ.311
ENG311
วจ.บช.101
AC101
วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.327
BA327
วท.คณ.111
MATH111
วท.คณ.118
MATH118
วท.สถ.111
STAT111

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

- 77 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดย
อาจารย์ผู้ ส อนเป็น ผู้ ก าหนดกลไกและกระบวนการสอบให้ เ ป็นไปตามแผนการสอนและมีก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการทดสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์และผล
การเรีย นการสอนโดยนัก ศึก ษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลัก สูตรให้มีระบบประกั นสุขภาพ
ภายในของสาขาวิชาและระบบประกันคุณภาพในระดับคณะเพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้นการทาแบบประเมินสอบถามการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตแล้ว
น าผลที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
หลักสูตร โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทางานหรือศึกษาของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือ
ศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน
2.2.2 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ จากหลักสูตร ที่
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือจ้างพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อ
สิ่งที่ตอ้ งการจากหลักสูตร
2.2.5 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

- 78 2.2.6 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ใ น
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะเข้าศึกษาใน
ระดับที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้นๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขัน้ ต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 79 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กล
ยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง
และอยู่ ใ นการดู แ ลของอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง ก่ อ นการท าหน้ า ที่ ต ามล าพั ง ซึ่ ง อาจจั ด ขึ้ น ในระดั บ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์
1.3 จั ด ปฐมนิเ ทศอาจารย์ใ หม่ใ ห้มี ความรู้และเข้า ใจบทบาทและหน้า ที่ความรับ ผิด ชอบ
นโยบายของมหาวิ ทยาลัย/คณะ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทาประมวลรายวิชา (Course
syllabus) การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรูปแบบต่างๆต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.4 ชี้ แ จงและมอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การปฏิ บั ติ ง านได้ แ ก่ ป รัช ญาความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มอื นักศึกษา คู่มอื อาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดอาจารย์พี่เลีย้ งให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
2.1.2 สนับ สนุน ให้ อาจารย์ เ ข้า ร่ วมประชุ ม /ฝึ ก อบรมภายนอกสถาบั น เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรูแ้ ละสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนผู้สอนให้บริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสังคมและให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนา
การเรียนการสอนได้ดียิ่งขึน้
2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
2.2.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

- 80 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแล การจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม
1.3 จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบ
รูณ าการองค์ค วามรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเ พื่อให้นัก ศึก ษาเกิ ดทักษะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประสานร่วมมือ
กับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมทั้ง
การจัดอบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา
1.5 จั ด ระบบการฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง เช่ น
การศึก ษาดู งานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติก าร เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ อย่างเพียงพอเพื่อสนั บสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้

- 81 1) สถานที่และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายการและลักษณะเฉพาะ
ห้องเรียน
ห้องเรียนอาคารพระปกเกล้าและอาคารคณะวิทยาการจัดการ
ห้องเศรษฐศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์ (จานวน 5 เครื่อง)
ห้องปฏิบตั ิการสานักงานอัตโนมัติ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ (รองรับ 120 คน)
ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ
ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
ห้องปฏิบตั ิการหนังสือพิมพ์
ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบตั ิการอาหารและเครื่องดืม่
ห้องปฏิบตั ิการงานวิจัย
ห้องบริษัททัวร์จาลอง
ห้องศึกษาค้นคว้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
ห้องฝึกสันทนาการ

จานวนที่มอี ยู่
อาคารเรียนรวม
26
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ต้องการเพิ่ม

จานวนที่มอี ยู่
1
10
4
8
56
7
3
3
3

ต้องการเพิ่ม

5
1

2) อุปกรณ์การเรียนคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

รายการและลักษณะพิเศษ
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
โทรทัศน์
เครื่องเล่นแผ่น DVD/VCD
เศรษฐศาสตร์สาหรับการเรียน/ค้นคว้าทาง อินเตอร์เน็ต
กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจติ อล
กล้องบันทึกภาพเคลือ่ นไหว
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดต่อภาพ/เสียง

1

50

- 82 3) ห้องสมุด
3.1) สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีหนังสือ ตาราเรียน วารสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย
152,256
เล่ม
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
19,377
เล่ม
หมายเหตุ จานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมวดการศึกษา
- หนังสือทั่วไป
3,307
ชื่อเรื่อง
- หนังสือวิจัย
435
ชื่อเรื่อง
- หนังสือวิทยานิพนธ์
223
ชื่อเรื่อง
- หนังสืออ้างอิง
32
ชื่อเรื่อง
3. วารสารที่บอกรับ
94
ชื่อเรื่อง
3.1 วารสารภาษาไทย
80
ชื่อเรื่อง
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
14
ชื่อเรื่อง
4. วารสารได้เปล่า
173
ชื่อเรื่อง
4.1 วารสารภาษาไทย
155
ชื่อเรื่อง
4.2 วารสารภาษาอังกฤษ
16
ชื่อเรื่อง
5. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
12
ชื่อเรื่อง
6. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2
ชื่อเรื่อง
7. ซีดรี อม
909
แผ่น
8. เทปบันทึกเสียง
761
ตลับ
9. วีดทิ ัศน์
1,117
ม้วน
10. ซีดี (เพลง)
300
แผ่น
11. วีซีดี
76
ชื่อเรื่อง
12. วารสารเย็บเล่ม
1,556
เล่ม
13.กฤตภาค
687
ชื่อเรื่อง
14. จุลสาร
602
ชื่อเรื่อง
15. ฐานข้อมูล Electronic ที่บอกรับ
5
ฐาน
3.2) ห้องสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มีหนังสือตาราเรียน วารสารต่างๆ ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย
952
ชื่อเรื่อง
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
157
ชื่อเรื่อง
3. หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
380
เล่ม

- 83 3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และมีการพัฒนาอาจารย์
โดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง มีคู่มือสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อแนะนาระเบียบวินัย การปฏิบัติตน การ
จัด การเรียนการสอนให้เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิท ยาลัย มีการจัดฝึก อบรมเทคนิค
วิธีการสอน การประเมินผล และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
3.2 การมีสวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ในหลักสูตร มีการวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลใน
รายวิ ช าของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร และมี ตั ว แทนอาจารย์ จ ากทุ ก สาขาวิ ช า เข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาการ
ประเมินผลทุกรายวิชาในทุกภาคเรียนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประเมินผลและการ
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการ
ร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรอยู่อย่าง
สม่าเสมอ
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็น
วิท ยากรช่ว ยสอนร่ว มสอนเนื่องจากต้องการความเชี่ย วชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง จาก
วิท ยากร โดยมอบหมายให้อาจารย์ป ระจาวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประธานสาขาวิชา และกาหนดในแผนการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อน
การเข้ารับการทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งและทัศนคติ
ต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 มีการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รว่ มงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เช่น งาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ งานโครงการบริการวิชา และงานวิจัย

- 84 5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
มีก ารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึก ษาให้แก่นักศึก ษาทุกคน โดยนัก ศึกษาที่มีปัญ หาในการเรีย น
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (home room) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มปี ัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิชาการให้แก่นัก ศึก ษา และทุก คนต้องก าหนดชั่วโมงให้
คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกลุ่มและเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้
ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ ทางสาขาวิชาก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องทุกข์
นั้นๆ ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
6.3 มี ก ารติด ตามการท างานของบัณ ฑิ ตเพื่ อให้ไ ด้ ข้อ มูล เป็น แนวทางในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

- 85 7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 (ถ้ามี) และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5-6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 (ถ้ามี)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3-4 (ถ้ามี) จานวน 2 รายวิชาในแต่ละปี
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 (ถ้ามี) ของปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี)ได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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- 86 หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้ผู้สอนประเมินผูเ้ รียนทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน และผลการศึกษา ประเมิน
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์แต่ละรายวิชาอีกด้วย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ประเมินโดยจ้างผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามหรือ
วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความต้องการการใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพิ่มเติมด้วย
2.3 ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 3 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.2 อาจารย์ ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รรวบรวมข้ อมู ลการประเมิ นประสิท ธิผ ลของการสอน
รายงานรายวิชา เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในรอบการศึกษาต่อไป
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- 88 ตอนที่ 1 แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามเป็ น แหล่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษาที่สาคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีจุดมุ่ งหมายให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้าน
การศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิ ชาชีพ สามารถ
พัฒนาสังคม ตามปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ “ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม กล้าคิด กล้าทา กล้านา
เพื่อสังคม” โดยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภาระหน้าที่
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทาการเปิดสอนใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 ร่ว มกันกับสถาบันราชภัฏทั้งหมด
40 แห่ง ตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ยังมิ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และ
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยกฐานะสถาบัน
ราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะจึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร
เดิ ม ที่ เ ปิ ด สอนให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ ง และให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ตรระดั บ อุด มศึกษา พ.ศ. 2548 ตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึก ษาได้
ประกาศใช้ ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวได้เริ่มใช้ ในการจัดการเรียนการสอนตั้ง แต่ปีการศึกษา
2550 เป็นต้นมา และในปี 2555 นี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาด และสังคม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัว
บ่งชี้) ตอบสนองต่อปรัชญา/วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้จัดประชุมสัมมนา
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตรหลายครั้ง(รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อถัดไป)

- 89 ขัน้ ตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อชี้แจงการจัดทาการปรับปรุง
หลั ก สู ตรของคณะให้ส อดคล้อ งกั บ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุ ดมศึก ษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
2. จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กาหนดทิศ
ทางการปรับปรุง ในรายวิชาของหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555
3. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการการดาเนิน โครงการปรับ ปรุง หลัก สูต ร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขา
และกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 025/2555
ลงวันที่ 29 มิถุน พ.ศ.2555 เพื่อพิจารณายกร่างหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
4. จัดการสัมมนาเพื่อทบทวนองค์ความรู้ แนวคิด และทัศนคติจากการวิพากษ์หลักสูตร
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2555 ณ ห้ อ งประชุ ม สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ อาคาร
พระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้อง
ประชุมลีลาวดี อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชือ่ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ – สกุล
คณะ
หน่วยงาน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.วิจิตรา ทุนอินทร์
ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
อาจารย์สิขรินทร์ คงสง
อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

7.
8.
9.

ผศ.ดร.พิษเณศ เจษฎาฉัตร
ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
นวล สารสอน

10.

ตัวแทนธนาคารธนชาติ

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานพิษณุโลก

ธนาคารธนชาติ

- 90 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
ผู้วิพากษ์หลักสูตรดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ตาแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเด็น/หัวข้อ
1. หลักการและเหตุผล
2. จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
3. รายวิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
4. กลุ่มวิชาแกน

5. วิชาเอกบังคับ

6. วิชาเอกเลือก
7. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตั ิเชิง
วิชาชีพ

สิ่งที่ควรเพิ่มเติม(+) หรือ ข้อสังเกต(*)
+ ปรับหลักการให้มีความสอดคล้องกับเนือ้ หา
สาระของหลักสูตร
* จานวนหน่วยกิตไม่ควรเพิ่มขึน้ จากเดิม
เนื่องจากอาจ ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา
* เลือกรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเนือ้ หา
สาระของหลักสูตร
+ 1. ควรเพิ่มวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
+ 2. ควรตัดบางรายวิชามีเนือ้ หาที่ทับซ้อนกัน
+ ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

-

ผลการเนินการ
ดาเนินการเรียบร้อย
ปรับลดหน่วยกิต ลงจาก 137
เป็น 134 เท่าเดิม
ดาเนินการเรียบร้อย
เพิ่มรายวิชา
วจ.บธ.221
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
เพิ่มรายวิชา
วจ.ศศ.322เศรษฐศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
และวจ.ศศ.443เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจการเงิน
-

- 91 ผู้วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด
ประเด็น/หัวข้อ
1. หลักการและเหตุผล

2. จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
3. รายวิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
4. กลุ่มวิชาแกน

5. วิชาเอกบังคับ
6. วิชาเอกเลือก

7. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ

ดร.พิษเณศ เจษฎาฉัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ควรเพิ่มเติม(+) หรือ ข้อสังเกต(*)

ผลการดาเนินการ

* ควรทบทวนกระบวนการจัดทาหลักสูตร ควร
วาง โครงสร้างของเนื้อหารายวิชาตามสัดส่วน
จัดการประชุมเพื่อวาง
อย่างเหมาะสม เนื่องจากเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
เป็ น การคาบเกี่ ย วกั น ระหว่ า งสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
* มีรายวิชาให้เลือกน้อย บางรายวิชาไม่
เกี่ยวข้องกับสายวิทยาการจัดการ
+ ปรับหลักการให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระของหลักสูตรโดยคงวิชาแกน 7 วิชาหลัก
ไว้ดังเดิม
+ ควรเพิ่มรายวิชาที่มคี วามทันสมัย และ
สอดคล้องกับพลวัตเศรษฐกิจโลก

* ควรให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในช่วงปิดภาคเรียน เพราะจะทาให้ไม่กระทบ
ต่อแผนการจัดการเรียนการสอน

ดาเนินการเรียบร้อย
จัดประชุมภายในสาขาและ
เพิ่มรายวิชาวจ.ศศ.483
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
วจ.ศศ.485เศรษฐศาสตร์
การพัฒนา
* แก้ไขไม่ได้เนื่องจาก
เป็นไปตามระเบียบ

- 92 วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด
ประเด็น/หัวข้อ
1. หลักการและเหตุผล

2. จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
3. รายวิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
4. กลุ่มวิชาแกน
5. วิชาเอกบังคับ

6. วิชาเอกเลือก

7. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ

ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่ควรเพิ่มเติม(+) หรือ ข้อสังเกต(*)

ผลการดาเนินการ

* ควรทบทวนกระบวนการจัดทาหลักสูตร ควรใช้ จัดการประชุม
เวลาทาการศึกษา พัฒนาเพื่อให้หลักสูตรมีความลง เพือ่ วางโครงสร้าง
ตัวมากที่สุด
หลักสูตรใหม่
+ ควรเลือกรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้
สอดคล้องกับสาระสาคัญของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้มากที่สุด
+ 1. ควรเพิ่มวิชาโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจริง
+ 2. ควรตัดบางรายวิชามีเนื้อหาที่ทับซ้อนกัน
*ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ควรให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากผูม้ ีประสบการณ์ตรง
* ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ตรง
-

ดาเนินการเรียบร้อย
เรียบร้อย
นาไปพิจารณา
เพื่อบรรจุแนวคิดนี้ลง
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
นาไปพิจารณา
เพื่อบรรจุแนวคิดนี้ลง
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
-

- 93 วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด

นวล สารสอน
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานพิษณุโลก

ประเด็น/หัวข้อ

สิ่งที่ควรเพิ่มเติม(+) หรือ ข้อสังเกต(*)

ผลการดาเนินการ

1. หลักการและเหตุผล
2. จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
3. รายวิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

-

-

4. กลุ่มวิชาแกน
5. วิชาเอกบังคับ
6. วิชาเอกเลือก

7. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ

-

* ควรเพิ่ ม รายวิ ช าที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจ เพิ่มรายวิชา
เกี่ยวกับอาเซียนในบริบทต่างๆ
วจ.บธ.327
ธุรกิจอาเซียน
* ในบางรายวิชา ควรให้ความสาคัญกับการใช้
ความรูท้ ี่เรียนภายใต้สถานการณ์จริงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้สูงสุด
* นักศึกษาบางคนฝึกงานในองค์กรที่ไม่สอดคล้อง
นาไปพิจารณา
กับสาขาวิชา

- 94 วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด
ประเด็น/หัวข้อ

ตัวแทนธนาคารธนชาติ
ธนาคารธนชาติ สานักงานเครือข่ายภาคเหนือ 2
สิ่งที่ควรเพิ่มเติม(+) หรือ ข้อสังเกต(*)

1. หลักการและเหตุผล
2. จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
3. รายวิชาเลือกในหมวดวิชา * ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องจิตวิทยา เพราะ
ศึกษาทั่วไป
สามารถช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจ ใน
พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด เหล่านี้จะทาให้
นักศึกษาประสบความสาเร็จในการทางานได้
ง่าย
4. กลุ่มวิชาแกน
5. วิชาเอกบังคับ
6. วิชาเอกเลือก
7. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตั ิเชิง
* ควรเพิ่ ม ระยะเวลาการฝึ ก งาน โดยอาจ
วิชาชีพ
แบ่งเป็น 2 ระยะ (ในที่เดีย วกัน ) เนื่อ งจากจะ
สร้างความเชี่ยวชาญ และเพิ่มโอกาสในการหา
งานให้แก่นักศึกษา

ผลการดาเนินการ
เพิ่มรายวิชา
ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์
กับการพัฒนาตน
ศท.สว.131 มนุษย์กับสังคม
เรียบร้อย
* แก้ไขไม่ได้เนือ่ งจากเป็นไป
ตามระเบียบ

ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.รายวิชาในบางภาคการศึกษายาก และ
1.ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
มากเกินไปสาหรับนักศึกษา
2.รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มีมาก 2.ปรับลดตามความเหมาะสมเรียบร้อย
เกินความจาเป็น

- 95 ผลการพิจารณาหลักสูตรคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่ 34(5/2555) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มสหกิจศึกษาเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับนักศึกษา
2.มีการซ้าซ้อนกันของบางรายวิชา

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร
2.รวบรายวิชาที่ซ้าซ้อนเป็นรายวิชาเดียว

ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการปรับปรัชญาของหลักสูตร

1. ได้มีการปรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ตรงกัน

สาขาวิชาเศรษศาสตร์ให้ตรงกันทั้งเล่ม

ทั้งเล่ม

2. ควรแก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวน

2ไ ด้แก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวนหน่วยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรให้ถูกต้อง

หน่วยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรให้ถูกต้อง

3.ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความ

3. ได้มีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้งหลักสูตร

ถูกต้องทั้งหลักสูตร

ผลการพิจารณาหลักสูตร จากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรแก้ไขหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ใน 1. ได้แก้ไขหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ในหลักสูตรเป็น หลักสูตร
หลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้ตรงกันทั้งเล่ม
ตรงกันทั้งเล่ม
2. ควรแก้ไขจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ 2.ได้แก้ไขจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ตรงกันทั้งเล่ม
ตรงกันทั้งเล่ม

3.ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความ
ถูกต้องทั้งหลักสูตร

3.ได้มีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้งหลักสูตร

- 96 ตอนที่ 2 สาระสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถโดยเน้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ ส ภาวะทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม และให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการนาหลั ก การทางเศรษฐศาสตร์ กั บ การบริ หารธุ ร กิจ มาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม
ความสาคัญของหลักสูตร
1. พั ฒนาผู้เ รี ย นให้มีคุ ณลั ก ษณะและขีดความสามารถสอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีขดี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทรัพ ยากรมนุษย์ใ ห้มีความสามารถในการดารงชีวิตภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ ทักษะในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การคิดมี
เหตุผล
4. สร้างบัณฑิตให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในวิชาชีพ
ได้เหมาะสม

- 97 คุณลักษณะของบัณฑิต
จุด มุ่งหมายของหลั ก สู ตรคือให้ผู้สาเร็จการศึก ษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษา โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มีความรับผิดชอบสังคม
2. มีศักยภาพ มีความสามารถในการดารงชีวติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเพื่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆในบริบทของสังคม
4. บูรณาการองค์ความรู้เ ชิงเศรษฐศาสตร์ ร่วมกั บ ศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์ก ร
สังคม และประเทศได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84
ไม่น้อยกว่า98
2.1 วิชาแกน
63
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า35
2.2.1 เอกบังคับ
11
2.2.1 เอกเลือก
24
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 134
หมวดวิชา

เกณฑ์สกอ.

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า92
54
ไม่น้อยกว่า31
19
12
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 128

- 98 ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของบัณฑิต
1. ส ร้าง คนดี มี คุณ ธร ร ม 1.ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จริย ธรรม มี จิต สาธารณะที่ มี จิต สาธารณะที่ส านึกต่อ ส่ว นร่ว มมี
ส านึ ก ต่ อ ส่ ว นร่ ว ม มี ค วาม ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม

2 . เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ 2.ต้ อ งมี ศั กยภาพมี ความสามารถใน
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ ห้ มี การดารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร พอเพียง
ด ารงชี วิ ต ภายใต้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. พั ฒ นาความสามารถใน 3.ต้ อ งมี ค วามสามารถในการคิ ด
การคิ ด เชิ ง ระบบ ทั ก ษะใน วิเ คราะห์ แยกแยะเพื่อ การตั ด สิน ใจ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เรื่องต่างๆ ในบริบทของสังคม
ก า ร คิด เ ชื่ อ ม โ ย ง อ ย่ า ง มี
เหตุผล

4. สร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถ
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้
สามารถบู ร ณาการความรู้
ทั ก ษะ ใน วิ ช าชี พไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

4.ต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้
เชิงเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์แขนง
อื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร สั ง คม และ
ประเทศได้อย่างเหมาะสม

รายวิชา/กิจกรรม
วจ.ศศ.111 วจ.ศศ.112 วจ.ศศ.211
วจ.ศศ.212 วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.341
วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.321 วจ.ศศ.331
วจ.ศศ.354 วจ.ศศ.355 วจ.ศศ.372
วจ.ศศ.375 วจ.ศศ.376 วจ.ศศ.377
วจ.ศศ.374 วจ.ศศ.391 วจ.ศศ.392
วจ.ศศ.422 วจ.ศศ.474 วจ.ศศ.482
วจ.ศศ.485 วจ.ศศ.488 วจ.ศศ.489
วจ.ศศ.111 วจ.ศศ.112 วจ.ศศ.211
วจ.ศศ.212 วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.341
วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.321 วจ.ศศ.331
วจ.ศศ.354 วจ.ศศ.355 วจ.ศศ.372
วจ.ศศ.375 วจ.ศศ.376 วจ.ศศ.377
วจ.ศศ.374 วจ.ศศ.391 วจ.ศศ.392
วจ.ศศ.422 วจ.ศศ.474 วจ.ศศ.482
วจ.ศศ.485 วจ.ศศ.488 วจ.ศศ.489
วจ.ศศ.111 วจ.ศศ.112 วจ.ศศ.211
วจ.ศศ.212 วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.341
วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.321 วจ.ศศ.331
วจ.ศศ.354 วจ.ศศ.355 วจ.ศศ.372
วจ.ศศ.375 วจ.ศศ.376 วจ.ศศ.377
วจ.ศศ.374 วจ.ศศ.391 วจ.ศศ.392
วจ.ศศ.422 วจ.ศศ.474 วจ.ศศ.482
วจ.ศศ.485 วจ.ศศ.488 วจ.ศศ.489
วจ.ศศ.111 วจ.ศศ.112 วจ.ศศ.211
วจ.ศศ.212 วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.341
วจ.ศศ.261 วจ.ศศ.321 วจ.ศศ.331
วจ.ศศ.354 วจ.ศศ.355 วจ.ศศ.372
วจ.ศศ.375 วจ.ศศ.376 วจ.ศศ.377
วจ.ศศ.374 วจ.ศศ.391 วจ.ศศ.392
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะของบัณฑิต

รายวิชา/กิจกรรม
วจ.ศศ.422 วจ.ศศ.474 วจ.ศศ.482
วจ.ศศ.485 วจ.ศศ.488 วจ.ศศ.489
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาระการปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ปรับเปลีย่ นชือ่ หลักสูตรจาก
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Economics ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economic Program in Business Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ปรับเปลีย่ นชือ่ ปริญญาจาก
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น
: บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
เศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิขา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Economics ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economic Program in Business Economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงคาอธิบาย
1. สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มีความ
1. สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการดารงชีวิตภายใต้
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการดารงชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเพื่อการตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ในบริบทของสังคม
4. สร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ
ศาสตร์แขนงอื่นๆ เพือ่ พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิต
1. ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มี
1. ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะที่สานึกต่อส่วนร่วม มี เปลี่ยนแปลงคาอธิบายคุณลักษณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บัณฑิต
2. ต้องมีศักยภาพ มีความสามารถในการดารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
2. ต้องมีศักยภาพ มีความสามารถในการดารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
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3. ต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเพือ่ การตัดสินใจเรือ่ ง
ต่างๆ ในบริบทของสังคม
4. ต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์
แขนงอื่นๆ เพือ่ พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศได้อย่างเหมาะสม
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
-ปรับเปลีย่ นองค์ประกอบภายใน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
หมวดวิชาฉพาะ
2.1 วิชาแกน
63 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
60 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
35 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
11 หน่วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6) ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) คงเดิม
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6) คงเดิม
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) คงเดิม
ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ศท.สท.124 สุนทรียะของชีวิต
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
ศท.สท.128 การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
3(3-0-6) ศท.สท.128 การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
3(3-0-6) คงเดิม
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ศท.สว.132 วิถไี ทย
3(3-0-6) ศท.สว.132 วิถไี ทย
3(3-0-6) คงเดิม
ศท.นศ.135 กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
ศท.วท.142 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2) ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2) คงเดิม
ศท.วท.155 สุขภาพชีวิต
2(1-2-3) ปรับรายวิชาออก
ศท.คศ.158
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3) รายวิชาใหม่
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
63 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
60 หน่วยกิต
มส.ภอ.111 การฟังการพูด 1
3(3-2-5) มส.ภอ.111 การฟังการพูด 1
3(3-2-5) คงเดิม
มส.ภอ.211 การเขียนตามรูปแบบ
3(3-2-5) ปรับรายวิชาออก
มส.ภอ.311 การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
3(3-2-5) มส.ภอ.311
การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
3(3-0-6) คงเดิม
มส.ภอ.312 การแปล 1
3(3-2-5) ปรับรายวิชาออก
วจ.ศศ. 291 เศรษฐคณิตศาสตร์
3(3-0-6) วจ.ศศ.291
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.292 สถิตเิ ศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6) วจ.ศศ.292
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.395 คอมพิวเตอร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(2-2-6) ปรับรายวิชาออก
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
วท.คณ.111 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6) วท.คณ.111
คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6) คงเดิม
วท.คณ.112 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
วท.คณ.211 แคลคูลัส 1
3(3-0-6) วท.คณ.211
แคลคูลัส 1
3(3-0-6) คงเดิม

- 103 -

- 103 -

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาระการปรับปรุง
วจ.บช.101 การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-6) วจ.บช.101
การบัญชีเบือ้ งต้น
3(3-0-6) คงเดิม
วท.สถ.111 หลักสถิติ
3(3-0-6) วท.สถ.111
หลักสถิติ
3(3-0-6) คงเดิม
วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
วจ.บธ.121 ความรู้เบือ้ งต้นในการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับรายวิชาออก
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6) วจ.บธ.236
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6) วจ.ศศ.111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6) วจ.ศศ.211
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6) วจ.ศศ.112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6) วจ.บธ.212
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.499 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(350)
ย้ายไปอยู่ข้อ 2.3
วจ.ศศ.341
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(3-0-6) เปลี่ยนเป็นวิชาแกน
วจ.บธ.314
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.บธ.323
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.213
ประวัตลิ ัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.392
เศรษฐมิติเบือ้ งต้น
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.443
เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.451
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเพียงเอกเดียว
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
20 หน่วยกิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์องค์การ
วจ.บธ.221
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
วจ.ศศ.322
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเงิน
วจ.ศศ.361
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6) คงเดิม
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
วจ.ศศ.391
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6) คงเดิม
* ให้เรียนตามวิชาเอกบังคับไม่นอ้ ยกว่า
11
หน่วยกิต
วจ.ศศ.422
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6) เปลี่ยนเป็นเอกบังคับ
และเลือกเรียนตามรายวิชาเอกจานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วจ.ศศ.492
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
3(3-0-6) เปลี่ยนเป็นเอกบังคับ
วจ.ศศ. 496
หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2) ปรับงชือ่ วิชา
วจ.ศศ. 497
การสัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1(1-0-2) ปรับชื่อวิชา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
วจ.ศศ.261
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6) คงเดิม
วจ.ศศ.331
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) เปลี่ยนเป็นเอกเลือก
วจ.ศศ.321
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.372
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6) คงเดิม
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
วจ.ศศ.498 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(30) รายวิชาใหม่
วจ.ศศ.499 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(350) ย้ายมาจากวิชาแกน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลือกรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
โดยเลื อ กรายวิ ช าที่ เ ปิด สอนในมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิบูล สงครามและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยไม่ซากั
้ บรายวิชาทีเ่ รียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ โดยไม่ ซ้ ากั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น
กาหนดให้เรียน โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จของหลักสูตร
รายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จของ
หลักสูตร

- 105 ผลการส ารวจความพึง พอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ ธุร กิจ จาก
หน่วยงานที่ใช้งานบัณฑิตจริง
ข้อจากัดในการศึกษา
1) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 -2554 ไม่แจ้งชื่อ และที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ/แจ้งไม่ชัดเจนไม่ระบุบ้านเลขที่ ไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ ทาให้มีจดหมายถูกตีกลับ
เนื่องจากไม่มีผู้รับตามที่อยู่ที่ระบุไว้เป็นจานวนมาก
2) จ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนโดยไม่มีการประเมินบัณฑิต
ตามรายชื่อที่ระบุ เนื่องจากบัณฑิตลาออก/ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานภาคสนาม และโอนย้ายไป
ปฏิบัติงานที่อื่น
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม
คุณลักษณะ/ความสามารถ
1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ความรู้ความสามารถพื้นฐานต่อการปฏิบัติงาน
ความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ความกล้าแสดงออก/ความคิดสร้างสรรค์
ด้านความสามารถทางวิชาการ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือเกี่ยวข้อง
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา/แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสม
คุณภาพของผลงานที่สามารถปฏิบัติได้
การพัฒนาตนเองและพัฒาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความขยัน อดทน สู้งาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความมีน้าใจ เสียสละ เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
ความเป็นผู้ท่ตี รงต่อเวลา
ความมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
2552
2553

ค่าเฉลี่ย
2554

2.65
2.99
3.01
3.05
3.12

3.15
3.19
3.21
3.25
3.23

3.65
3.07
3.71
3.80
3.68

2.73
2.62
2.98
2.72
2.76

3.43
3.42
3.38
3.32
3.46

3.73
3.62
3.52
3.72
3.76

2.98
3.04
2.66
2.89
3.06
2.84

3.18
3.24
3.36
3.55
3.36
3.29

3.98
4.04
4.08
3.89
4.06
3.29
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ข้อเด่น
- มีความขยัน อดทน สู้งาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
- มีความพยายาม และกล้าแสดงออก
- พืน้ ฐานความรูด้ ้านทฤษฎีคอ่ นข้างดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
- พูดเก่ง คล่องแคล่ว
ข้อด้อย
- มีความคาดหวังรายได้และตาแหน่งงานในระยะเริ่มแรกทางานสูงเกินไป โดยที่ไม่ได้คานึง
ว่าตนเองมีประสบการณ์นอ้ ย
- ไม่ค่อยที่จะสนใจหาความรูเ้ พิ่มเติม
- ขาดความคิดสร้างสรรค์
- ยังไม่กล้าตัดสินใจมากนัก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ข้อควรปรับปรุง
- การจัดลาดับความคิด ให้รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น
- การทางานควรจะมีความใส่ใจในการปฏิบัติงาน และความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
- พัฒนาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
- เรื่องความตรงต่อเวลา
- การใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ
- ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตามตาแหน่งงานที่ทา
ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัย
- อยากให้บัณฑิตคิดเป็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรูท้ างวิชาการ ความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมที่ดี
- ต้องการบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ
- มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทุกๆ ด้านควบคู่ด้วย
- ปลูกฝังบัณฑิตในเรื่องจิตอาสา เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่สังคมของคนทางานจะ
เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึน้
- เน้นเรื่องภาวะผูน้ า การทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์
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พิมพ์สาเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา
18(2) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในคราวประชุมครั้งที่ 19 (3/ 2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นีใ้ ห้ ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อ
ประกอบการ พิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือ วิทยาลั ย ” หมายความว่า คณะหรือวิ ท ยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
หรือ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 108 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยว กับ
การศึกษาของนักศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่
เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยม-ศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัด เลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของ มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดม ศึกษาอื่น
เพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
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8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือ
ทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่า
มีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ ี่มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทีย บได้กั บรายวิชาในมหาวิท ยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50สาหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จากสถาบันเดิ ม ทั้งนี้จะต้องมีจานวนหน่วยกิตที่เ รีย นในมหาวิท ยาลัย ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติ ด ต่ อขอให้ สถาบั น เดิ มจั ด ส่ง ระเบี ย นผลการเรีย น และรายละเอี ย ด
เนือ้ หารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้ นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
11.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม ศึกษา
อื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
11.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึก ษาต้ องยื่ น คาร้อ งต่อมหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบที่
กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
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11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบ
โอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นั ก ศึ ก ษาอาจขอศึ ก ษาในหลั ก สู ต รควบ 2 ปริ ญ ญาได้ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ไ ด้รับ คัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผูท้ ี่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึก ษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเ ป็น 3 รูป แบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึ กษานอก
ระบบประกอบด้ว ย การศึ ก ษาภาคปกติ และการศึก ษาเพื่ อปวงชน การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึก ษาภาคปกติ เป็ น การจัด การศึก ษาในเวลาราชการ ใช้ ร ะบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นด้ ว ยก็ ไ ด้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงเรียน และ
จานวนหน่วยกิต ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ
จานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิต ของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจานวน
ชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วยกิต ของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิดสอนในภาค
ฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ
การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้ระบบ
ไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน
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รายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึ ก ษานอกระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการก าหนด
จุด มุ่งหมายรูปแบบการจัด การศึกษา ระยะเวลาของการศึก ษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ สาหรับจานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
14.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง วิ ช าที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า
กว้ า งขวาง มีโ ลกทั ศน์ ที่ ก ว้ างไกล มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั งคม เป็น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิด อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิท ยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลัก ษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลั กษณะ
บู ร ณาการใดๆก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัด วิชาศึก ษาทั่วไปสาหรับ หลัก สูตรปริญ ญาตรี( ต่อเนื่อง) อาจได้รับ การ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ ไ ด้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่ว ยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมี
จานวนหน่ว ยกิ ตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่ก าหนดใน
หลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิ ชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิต ของวิชาเอกที่สองอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้
มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกาหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่
และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
15.1 เลขประจารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อของ
กลุ่มวิชาจานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก
ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสาหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง หมายถึง
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มีความสัมพันธ์เรียงตามเนือ้ หา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น
ในกรณีที่ชื่อเหมือนกั นให้ใ ส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเ นื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน
15.3 จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ให้กาหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิต ภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต ของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จานวนหน่วยกิตบ่งชีถ้ ึงเชิงปริมาณเนือ้ หาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เ วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 10 ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เ กิ น 15 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 4 ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลาและไม่ เ กิ น 6 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ
คาว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้ มีก ารลงทะเบีย นรายวิชาในแต่ละภาคการ
ศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทาหน้าที่แนะนาและให้คาปรึกษา ตลอดจนแนะ
แนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้
นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบี ย นรายวิ ช า ให้ ด าเนิ น การตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย หาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ ภายในระยะเวลาของการเพิ่ม ถอนรายวิ ช า หากพ้ น ก าหนดนี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช าใ นภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลาดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
18.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้อน นัก ศึก ษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไ ม่เ กิน 10 หน่วยกิต สาหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้
คณบดีเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วย
กิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติสาหรับ
การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจานวนหน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่
กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
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ได้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่น
หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนีน้ ักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับ
การวัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วันนับ จากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผูน้ ั้นจากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นัก ศึก ษาใหม่ไ ด้ถ้ ามีเ หตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูก ถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นัก ศึก ษาตามวรรคก่ อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปี นับ จากวันที่นั ก ศึก ษาผู้นั้นถู ก ถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณี มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ มี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชาระค่า ธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 3
การวัดผลการประเมินผลการศึกษาและการให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัด ผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เมื่อได้ทาการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
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ก าหนดไว้ ต ามแผนหรื อ ก าหนดการจั ด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช า จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินผลในรายวิชานั้นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลาดับขั้น F หรือ
อักษร U
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลาดับขั้น และค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้น ซึ่งไม่มคี ่าลาดับขั้น
20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด
ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
B+ =
ดีมาก (VERY GOOD)
B
=
ดี (GOOD)
C+ =
ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้ (FAIR)
D+ =
อ่อน (POOR)
D
=
อ่อนมาก (VERY POOR)
F
=
ตก (FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS)
V
=
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)
20.5 ระบบลาดับขั้น กาหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่ง
แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ลาดับขั้นดังนี้
ลาดับขั้น A มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 4
ลาดับขั้น B+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 3.5
ลาดับขั้น B มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 3
ลาดับขั้น C+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 2.5
ลาดับขั้น C มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 2
ลาดับขั้น D+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 1.5
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ลาดับขั้น F มีคา่ ลาดับขั้นเป็น 0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชา
นั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัตจิ ากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกาหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ
กาหนดการสอบไล่ป ระจาภาคการศึก ษา ภายใน 2 ภาคการศึก ษาปกติถั ดไป หากพ้นก าหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิ ชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้
ดุลยพินจิ ในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นัก ศึก ษาได้ถ อนรายวิชาที่ลงทะเบีย น ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อ 19
20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8
20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตาม
ข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม

- 118 20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลาดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษรS
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ โดยมิได้สอบ
ตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นรายวิ ช าที่ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า เป็ น รายวิ ช าที่
เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลาดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้านักศึกษาได้ลาดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนได้ลาดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบั นอุดม ศึกษาอื่น
เป็ น การชั่ ว คราว อาจขอโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นมาประเมิ น รวมกั บ ผลการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึก ษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึก ษาอื่นนั้น จะต้องมีจานวน
หน่วยกิตและจานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษา
สังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการ
เรียนเป็น“I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอา
ผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบี ยนเรียนมารวมกัน แล้ว
หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหารกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่า
กว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น
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การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย นักศึกษาผูใ้ ดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรองแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผูส้ อน
22.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้
ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้ สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีตอ่ ไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
22.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
22.4 การลาออก นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ถึงคณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติทั้งนีไ้ ม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้นซึ่ง
ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้ายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียม
การย้ายสาขาวิชาและได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ย้ า ยสาขาวิ ช าแล้ ว รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาทั้ ง หมด จะน ามา
คานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ ย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25
24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถู ก ลบชื่ อออกจากการเป็น นัก ศึก ษาตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่าด้ วยวินั ย
นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามข้อ 26
24.8 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
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(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึก ษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสู ตร
(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร 4ปี
เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โ อกาสเรีย นในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณี ที่
นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
ต่ากว่า1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจาก
สภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึก ษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส
ทางการศึก ษาของนัก ศึกษามหาวิท ยาลัย อาจพิจารณาให้โ อกาสนัก ศึก ษาผู้นั้นได้ท ดลองเรีย น
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึ กษาถัดไป จานวนวิชาและ
จานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
กรณีที่นักศึก ษาเรียนได้จานวนหน่ว ยกิต ครบตามที่ก าหนดไว้ใ นหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ใด ให้นักศึกษาผูน้ ั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
วินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็จ การศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
27.2 สอบได้ใ นรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กาหนดของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 และได้ค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสาเร็จศึ กษาตามข้อ 26การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาใน
ภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จะส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรดาเนิน การขอสาเร็ จการศึ ก ษาตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่ง
เหตุใด มหาวิท ยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติคาขอเป็นกรณีพิเศษก็ ได้ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกั บ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) ส าหรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี และหลั ก สู ตร 5 ปี ให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ เ รีย นดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
(2) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูต รโดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใดและมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยและมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตัง้ แต่ 3.50 ถึง 3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
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(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และ
ต้องมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวชิ าใดได้ลาดับขั้นต่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุน พ.ศ. 2549
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 56(5/2553) เมื่อ
วันที่ 26 มิถุน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย
การจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“18.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 สาหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้เป็นไป ตาม
เงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้ ”

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุน พ.ศ. 2549
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สาเนา
คาสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 007/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
....................................................................
เพื่ อ ให้ ร่ า งหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2548 และรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยกาหนด จึงขอแต่งตั้ งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจติ รา
2. ดร.ภคพร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ ดา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเชษฐ์
5. อาจารย์อรรถพล
6. อาจารย์สิขรินทร์
7. อาจารย์ศุภศิว์

ทุนอินทร์
วัฒนดารงค์
เจียมศรีพงษ์
พูลเจริญ
จรจันทร์
คงสง
สุวรรณเกษร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ

ขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป้ น คณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป้นไปด้วยความเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
(รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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พิมพ์สาเนา
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 18 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
………………………………….
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้กาหนดจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ด้วยเป้าหมายที่จะให้ทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการปรับปรุงแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. 2556
นั้นเพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพและทันเวลาดังกล่า ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงครามจึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการดังนี้
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
1)
ผศ.วิจติ รา
ทุนอินทร์
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
2) ดร.ภคพร
วัฒนดารงค์ กรรมการ
3) รศ.ดร.สุจนิ ดา
เจียมศรีพงษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4) ผศ.ดร.พิษเณศ
เจษฎาฉัตร
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5) ผศ.ดร.สายพิณ
ชินตระกูลชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6) นวล
สารสอน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7) นวลจันทร์
คาหมู่
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
8) สิงห์
พงษ์พสิ ุทธิ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9) ตัวแทนธนาคารธนชาติ สานักงาน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
เครื่อข่ายภาคเหนือ 2
10) อาจารย์ศุภศิว์
สุวรรณเกษร กรรมการ
11) อาจารย์อรรถพล
จรจันทร์
กรรมการ
12) อาจารย์สิขรินทร์
คงสง
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ ทุกท่านปฏิบตั ิหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมายอย่างคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(สว่าง ภู่พัฒน์วิบลู ย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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- 129 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.ชื่อ – นามสกุล

(ภาษาไทย) วิจติ รา ทุนอินทร์
(ภาษาอังกฤษ) Miss.Wichitra Toonin
2.ตาแหน่งปัจจุบัน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3.สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267-103 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-906-2504
4.ประวัติการศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
5.สายวิชาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
เศรษฐศาสตร์การคลัง
6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ไม่มี
7.บทความ/บทความวิชาการ
ไม่มี
8. ภาระงานสอน
EC101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป , EC103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , EC111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ,
EC112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 , EC341 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร , EC422 เศรษฐศาสตร์
การขนส่ง
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(ภาษาไทย) ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
(ภาษาอังกฤษ) Bhagaporn Wattanadumrong
2.ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจา
3.สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267-103 โทรสาร 055-267103
4.ประวัติการศึกษา Doctor of Philosophy (Economics)
Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์
5.สายวิชาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โครงการ
การลงทุน ระเบียบวิธีวิจัย
6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.The agricultural adaptation of rice production and the effect on farmers in the
frequently high flooding areas of the Lower Northern Region (2010)
2. โครงการบริหารจัดเก็บข้อมู ลเพื่อการติดตามทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย :
จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ปี 2542 (ทีมวิจัย) คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2542-2543)
3.การวิ เ คราะห์ และประเมิ น งบประมาณของคณะกรรมการองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุดลก (ทีมวิจัย) (2541)
4.สารวจความคาดหวังที่มตี ่อคระกรรมการองคืการบริหารส่วนตาบล (ทีมวิจัย) (2541)
5.โครงการจัดทาดัชนีผู้บริโภค (CPI)
6.ประเมินความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย (ทีมวิจัย) (2541)
7.บทความ/บทความวิชาการ
1. Still Big in Bangkok? An Empirical Analysis of the Regional Distribution of Foreign
Direct Investment in Thailand (Wattanadumrong, B, Collins, A and Snell, M) International
Journal of Economics of Vusiness (2010) , Vol.17, issue 3, pages 329-348
2. The Determinants of Foreign Direct investment in Thailand : A country-Level
Analysis (Wattanadumrong, B, Collins, A and Snell, M) is in submission with Research in
International Business and Finance

- 131 3. The Enduring Appeal of Bangkok : The Evolution and Effctiveness of Regional
Foreign Direct Investment Policies in thailand (Wattanadumrong, B, Collins, A and Snell, M) is
in submission with Research in International Business and Finance
8. ภาระงานสอน
EC 101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป , EC 491 วิเคราะห์เชิงปริมาณ , EC112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
, EC292 สถิตเิ ศรษฐศาสตร์ 1 , EC393 เศรษฐมิติเบื้องต้น , EC496 หัวข้อเรื่องพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , EC331 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม , EC262 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, EC396
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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(ภาษาไทย) สิขรินทร์ คงสง
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Sikarint kongsong
2.ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจา
3.สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267-103 โทรสาร 055-267103
4.ประวัติการศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
5.สายวิชาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์จุลภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ
6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542-2544 เรื่อง
โครงการวิจัยภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
7.บทความ/บทความวิชาการ
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง
ปีท่ีตีพิมพ์
1. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2. ประชาธิปไตยที่ยังไม่เบ่งบานในสังคมไทย
3. เกษตรกรไทยกับปัญหาความยากจน
4. สังคมไทยกับการบริโภควัตถุนิยม
5. การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
6. วิกฤตค่าเงิน
7. ข้าวไทย
8. ข้าวไทย (อีกครั้ง)
9. สรรพสิทธิ์ของวิชาการและวิธีการ
10. ภาพลวงตาเศรษฐกิจไทย
11. สถานการณ์ข้าวไทย
12. เมื่อรัฐบาลคืนความเป็นธรรมให้กับชาวนา

4 กันยายน 2549
15 ตุลาคม 2549
12 พฤศจิกายน 2549
14 มกราคม 2550
10 มิถุน 2550
21 สิงหาคม 2550
29 มิถุน 2551
29 มกราคม 2552
28 มิถุน 2552
13 กันยายน 2552
8 พฤศจิกายน 2552
1 กุมภาพันธ์ 2553

8. ภาระงานสอน
EC 101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป , EC 491 วิเคราะห์เชิงปริมาณ , EC 291 เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
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(ภาษาไทย) อรรถพล จรจันทร์
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Attaphon Johnjun
2.ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจา
3.สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267-103 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-143-1268
4.ประวัติการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
แผนการศึกษา แผน(ก) (วิทยานิพนธ์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
5.สายวิชาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ป ระยุ ก ต์ (เศรษฐศาสตร์เ กษตรและเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม) และเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ (ด้านแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ)
6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.Attaphon Johnjun and Another 996 “Factors affecting foreign borrowing of private sector in
Thailand : 1996 – 200 ”
2.อรรถพล จรจันทร์
“การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม(TFP) ของอุตสาหกรรม
อาหารของไทย”; โครงการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Econ thesis.Org)
ประจาปี พ.ศ.2554
7.บทความ/บทความวิชาการ
1.อรรถพล จรจันทร์(2551) ไฟไหม้ฟางของแรงงานไทย วิกฤตแรงงานไทย สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
2.อรรถพล จรจันทร์( 2552) อุตสาหกรรมโซ่ข้อกลางพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
3.อรรถพล จรจันทร์(2553) โอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
8. ภาระงานสอน
EC101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป, EC491 วิเคราะห์เชิงปริมาณ, EC361 เศรษฐศาสตร์การจัดการ,
EC261 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, EC377 การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร, EC474
นโยบายการเกษตร
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(ภาษาไทย) ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Supsi Suwankesorn
2.ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจา
3.สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 055-267-103 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-650-0050
4.ประวัติการศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
5.สายวิชาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ ไม่มี
6.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไม่มี
7.บทความ/บทความวิชาการ ไม่มี
8. ภาระงานสอน
EC 101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป , EC 491 วิเคราะห์เชิงปริมาณ , EC211 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

