
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/ภาควชิา  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร  
   1.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

      (ภาษาไทย)        หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 (ภาษาองักฤษ)   Master of Arts Program in Public Economics   

2.  ช่ือปริญญา 
   2.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

       (ภาษาไทย)        ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
 (ภาษาองักฤษ)   Master of Arts (Public Economics) 

อกัษรย่อปริญญา   
 (ภาษาไทย)         ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
       (ภาษาองักฤษ)    M.A. (Public Economics) 
      
3.   วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะมีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัความรู้
ความเช่ียวชาญและความเป็นผูน้าํดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ทั้งในเชิงวิชาการ และการประยุกตใ์ชใ้นการ
ทาํงานในภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดบัองคก์ร ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
   4.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก 2  สาํหรับผูจ้บปริญญาตรีเนน้การศึกษารายวิชาและทาํปริญญานิพนธ์    36      หน่วยกิต  
แบบ ข สาํหรับผูจ้บปริญญาตรีเนน้การศึกษารายวิชา และทาํสารนิพนธ์                36      หน่วยกิต  
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
   5.1  รูปแบบ  เป็นหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ในระดบัมหาบณัฑิต  
   5.2  ภาษาทีใ่ช้  ใชภ้าษาไทยในการจดัการเรียนการสอน 
     5.3  การรับเข้าศึกษา  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พดู อ่าน เขียนและเขา้ใจ               
     ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
   5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัฯ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
   5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ใหป้ริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ระดบัมหาบณัฑิต 
 
6.  สถานภาพหลกัสูตร 
   เป็นหลกัสูตรใหม่ เร่ิมเปิดรับนิสิตเพื่อเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
   1.   คณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 1.1  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม  คร้ังท่ี  8/2553   วนัท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553   

อนุมติั/เห็นชอบอตัราค่าธรรมเนียมท่ีปรับปรุงใหม่ คร้ังท่ี 10/2553  วนัท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553      1.2  
     2.   คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 

คร้ังท่ี  7/2553  วนัท่ี  10  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2553  
   3.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 
 คร้ังท่ี  10/2553  วนัท่ี  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2553 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
   ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้เม่ือสําเร็จการศึกษา 
   มหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดใ้นวงกวา้ง โดยทาํงานในฐานะนกัวิชาการและนกั
บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรอิสระ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยั
การตลาด เศรษฐกิจ สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัภยั หน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งการทาํงานเป็นอาจารย ์ 
และนกัวิจยัในสถาบนัการศึกษา 
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9.  ช่ือนามสกลุ เลขประจําตัวประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

รายนาม คุณวฒิุ และสาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนั ลาํดบั ปี พ.ศ. 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
3-1020-00067-04-6 

กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 1. พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) รศ. ดร. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลงั) 

2536 
2524 
2515 

2. 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร.จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 3-1018-00745-32-3 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2551 
2542 
2537 

3. 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2553 

2546 
2538 

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
ดร.สุวมิล  เฮงพฒันา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 3-5499-00026-68-3 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วท.บ. (วสัดุศาสตร์) 
 

หมายเหตุ :  คุณวฒิุและสาขาวชิาท่ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ในตาราง) สาํเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเช่ือมโยงกบั    
     สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  

 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 ใชส้ถานท่ีจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
          เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดผ้า่นการพฒันาภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 แลว้ แมว้่าจะมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน แต่ยงัคงประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่ ความยากจน การกระจายรายได ้ความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากร
ทางการศึกษาและบริการสุขภาพ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ การวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และ
แนวทางในการแกไ้ขประเด็นปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการพฒันา
เศรษฐกิจ จาํเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้และเคร่ืองมือทางดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรทรัพยากร ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลไดท้างเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการและนโยบายสาธารณะ  
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 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม และวฒันธรรม 
          ในปัจจุบนัสงัคมไทยกาํลงัประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมท่ีมีอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศ 
โดยขาดการคดักรองท่ีดีจนนาํไปสู่การสูญหายทางวฒันธรรมไทยในบางดา้นและนาํสังคมไทยไปเป็นสังคมท่ีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวตัถุนิยมและบริโภคนิยม เป็นสังคมท่ีเน้นความสําคญัของการแข่งขันและ
ความสําเร็จในระดบับุคคลมากจนละเลยความสําเร็จและความสุขของสังคมโดยรวม มีการจดัสรรทรัพยากร     
ท่ียึดหลกัประสิทธิภาพมากกว่าความเป็นธรรมในสังคมจนทาํให้เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนในวงกวา้ง 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
     จากการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเนน้การขยายตวัของอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความเป็น
ธรรม และสมดุลในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การพฒันาหลกัสูตรท่ีอาศยัองคค์วามรู้และเคร่ืองมือ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในการก่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสังคม กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วน จึงเป็นส่ิงท่ีเร่งรัดดาํเนินการเพื่อให้
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพมากข้ึนและสนองประโยชน์แก่สงัคมมากข้ึน 
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีพนัธกิจทั้งในดา้นการผลิตบณัฑิต วิจยั 
บริการวิชาการแก่สงัคมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับปรุง พฒันาสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีเป็นผูน้าํพนัธกิจของมหาวิทยาลยัทั้ง 4 ดา้นเพ่ือให้การบริหารระบบ เศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ มุ่งสู่
ความเป็นธรรม ในการบริหารระบบเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศเพื่อลดความเหล่ือมลํ้ าในสังคม และให้
กระบวนการพฒันาประเทศคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชากร ทรัพยากรและระบบวิเวศน์อย่างสมดุลใน
ขณะเดียวกนั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดาํรงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
ภายใต้บริบทของสังคมโลก อันเป็นการนําคุณค่าของสังคมไทยไปสู่ระดับสากลพร้อมๆ กับการเปิดรับ
วฒันธรรมสากลอยา่งสร้างสรรค ์
    
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทเีปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่นรายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้
บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
  - -ไม่มี - - 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
   1.1  ปรัชญา 
  การเรียนรู้และวจิยับนฐานความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือการสร้างเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมใหก้า้วหนา้อยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 
   1.2  ความสําคญัของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาและสร้าง
องคค์วามรู้ ผลิตกาํลงัคนท่ีมีจิตสาธารณะ และผลิตผลงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซ่ึงเป็นประโยชน์
และมีความสาํคญัอยา่งมากในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทยใหพ้ฒันากา้วหนา้อยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 
   1.3  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
      หลกัสูตรน้ี มีวตัถุประสงคส์าํคญั  3 ประการ ดงัไปน้ี 
  1.3.1 ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะและมีทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และ
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  
 1.3.2 ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมเป่ียมดว้ยจิตสาธารณะท่ีส่งผลต่อความเป็นผูน้าํในดา้
วิชาการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 

ผลิตงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  1.3.3 
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2.  แผนการพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 
 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

  ประเมินคุณภาพหลกัสูตรโดย
การวิเคราะห์ตามตวับ่งช้ีคุณภาพท่ี 
สกอ. กาํหนดเป็นประจาํทุกปี 

 รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 เอกสารหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 

 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
เทคโนโลย ี

 ประเมินหลกัสูตรโดยผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

 รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 เอกสารหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญา
โทท่ีไดง้านทาํและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญา
โทท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไป
ตามเกณฑ ์

 พฒันาคุณภาพของการสอนเป็น
ประจาํทุกปี 

 จดักิจกรรมพฒันาความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณะใหแ้ก่
คณาจารย ์และบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การสอนของอาจารย ์โดยนกัศึกษา 
 

 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเทคนิค
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

รายงานการดาํเนินงานของ
รายวิชา 
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หมวดที ่3  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินงาน และโครงสร้างหลกัสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ
การศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           
มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 
 
 1.2   การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
   มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์   
  
 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

  ------- 
 
2.    การดําเนินการหลกัสูตร 
     2.1  วนั - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
             จดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ  
   2.1.1  วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา  17.00 น. – 20.00 น.         

วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ เวลา  08.30 น. – 16.30 น.      2.1.2  
   
       2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

        2.2.1  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ปี พ.ศ. 2548  หมวด 3 ขอ้ 15 และ 16  
         2.2.2  ตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืน จาก
สถาบนัการศึกษา ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตท่ีมีการทาํงานประจาํควบคู่กบัการเรียน อาจมีปัญหาดา้นการจดัสรรเวลาเพื่อการศึกษาและ
เขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ทาํใหไ้ม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 2.3.2 นิสิตท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีมิใช่เศรษฐศาสตร์ อาจมีปัญหาในการปรับตวัในการเรียน
รายวิชาดา้นเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากไม่มีพื้นฐานวิชาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์และ ดา้นคณิตศาสตร์และดา้น
สถิติ 
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2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในหัวข้อ 2.3  
  2.4.1 จดัให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือแนะนาํกฎระเบียบและเทคนิคการแบ่ง
 เวลาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อใหว้างเป้าหมายการศึกษาใหส้าํเร็จการศึกษาตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร 
 2.4.2 จดักิจกรรมเพ่ือปรับความรู้พื้นฐานดา้นเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ก่อนเร่ิมศึกษารายวิชา
 ของหลกัสูตร 
   
2.5  แผนการรับนิสิตและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 2.5.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
           จาํนวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเขา้ศึกษาและคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
แผน ก 2   

 

จํานวนนิสิต 2554 2555 2556 2557 2558 
จาํนวนท่ีคาดวา่จะรับ 40 40 40 40 40 
จาํนวนท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ - 40 40 40 40 
จาํนวนสะสม 40 80 80 80 80 

 

แผน ข   
 

จํานวนนิสิต 2554 2555 2556* 2557 2558 
จาํนวนท่ีคาดวา่จะรับ - - 30 30 30 
จาํนวนท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ - - - 30 30 
จาํนวนสะสม - - 30 60 60 

 

หมายเหตุ :  หากเปิดแผน ก 2 และ แผน ข พร้อมกนัจะรับไม่เกินจาํนวน 40 คน ณ กรอบอตัรากาํลงัอาจารย ์
      ในปี พ.ศ. 2554  

หากในอนาคตสาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมีอตัรากาํลงัอาจารยเ์พิ่มข้ึน       * 
      อาจจะเพิ่มจาํนวนรับท่ีไดส้ดัส่วนกนั  เช่น รับแผน ก 2 จาํนวน 40 คน รับแผน ข จาํนวน 30 คน    
      รวมจาํนวน 70 คน        

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณของหลักสูตรสํานักวิชา เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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งบประมาณหลกัสูตร 
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงนิ ยอดสะสม  

ค่าใชจ่้ายรวม (คาํนวณจากฐานนิสิต 20 คน)  1,542,000  
 ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้ายรวม/จาํนวนนิสิตขั้นตํ่า 20 คน)   77,100  

1 ค่าตอบแทนผูส้อน (24 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชัว่โมง x 15 คร้ังต่อภาค)  432,000  
2 ค่าจา้งบุคลากรของหลกัสูตร (10,000 x 24 เดือน) 240,000  
3 ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน (40,000 บาทต่อปี x 2 ปี) 80,000  
4 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหนงัสือ/วารสาร (ตลอดหลกัสูตร) 100,000  
5 ค่าใชจ่้ายสถานท่ี/หอ้งเรียน (@ 45,000/ปี x 2 ปี) 90,000  
6 ค่าใชจ่้ายจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร   

 6.1 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรภายในประเทศ (ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ค่าท่ีพกักรณีเดินทางไปทาํกิจกรรม
ในต่างจงัหวดั ค่าเดินทาง การจดัสัมมนาประจาํปีของสาํนกัวิชาฯ สมัมนาวิชาการ มศว ดูงานระยะสั้นและ
การฝึกอบรมเพ่ือเสริมประสบการณ์ (เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการวิธีการเขียนบทความวิจยั โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการฝึกการนาํเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ฯลฯ) โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  @ 6,250/คน/คร้ัง x 4 คร้ัง x 20 คน)  500,000  

7 อ่ืนๆ  :  ค่าโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือใชใ้นงานวจิยัเศรษฐศาสตร์ 100,000  
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/สํานัก      41,516  118,616 

8 งบพฒันาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 5,931  
9 งบวจิยัของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 5,931  

10 ค่าส่วนกลางระดบัคณะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชห้อ้งเรียนของหน่วยงานอ่ืนใน มศว (สาํนกัวชิา
เศรษฐศาสตร์ฯ ไม่มีตึกเรียนเป็นของตนเอง) (ร้อยละ 25) 29,654  

 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์      12,000  130,616 

11 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหวั)      12,000   

12 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อตัราต่อหวั)            -     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (15%)      23,050  153,666 

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      34,260  187,926 

13 ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั (5,450 x 2 ปี) 10,900  

14 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

15 ค่าธรรมเนียมสาํนกัคอมพิวเตอร์ (1,300 x 2 ปี) 2,600  

16 ค่าธรรมเนียมบณัฑิตวทิยาลยั (7,380 x 2 ปี) 14,760   

 ประกาศค่าธรรมเนียมตลอดหลกัสูตร(โครงการปกต ินิสิตชาวไทย) (ค่า round up)  180,000 บาท/คน/หลกัสูตร   187,926 
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ระบบการศึกษา 2.7   
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นหลกั 
  แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 2.8   

   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ้ 36, 39 และเป็นไป
ตามเง่ือนไขและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 

หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.  
   3.1  หลกัสูตร 
          3.1.1  จํานวนหน่วยกติ 
          หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
แผน ก แบบ ก 2   สาํหรับผูจ้บปริญญาตรีเนน้การศึกษารายวิชาและทาํปริญญานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  36   หน่วยกิต 
แบบ ข   สาํหรับผูจ้บปริญญาตรีเนน้การศึกษารายวิชา และทาํสารนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่          36   หน่วยกิต  

 
 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 จํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกติ 
 โครงสร้างหลกัสูตร มี  2  แผน  ดงัน้ี 
 แ

          

ผน ก 2  (เนน้การศึกษารายวิชาและทาํปริญญานิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี     

หมวดวชิา/รายวชิา หน่วยกติ 

1. ปริญญานิพนธ์ 12 

2. รายวชิา 24 
     2.1  วิชาแกน 12 
     2.2  วิชาเอกบงัคบั 6 
     2.3  วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 
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 แผน ข  (เนน้การศึกษารายวิชา และทาํสารนิพนธ์)โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี     

หมวดวชิา/รายวชิา หน่วยกติ 

1. สารนิพนธ์ 6 

2. รายวชิา 30 
     2.1  วิชาแกน 12 
     2.2  วิชาเอกบงัคบั 6 
     2.3  วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 12 

รวมไม่น้อยกว่า 36 
  

         3.1.3  รายวชิา 
 วชิาปรับพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ (ไม่นบัหน่วยกิต)  
 หมายเหตุ  :  นิสิตท่ีไม่ไดจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ตอ้งเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานทาง   

เศรษฐศาสตร์ท่ีสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะจดัให ้โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม  
 

แผน ก 2  (เน้นการศึกษารายวชิาและทาํปริญญานิพนธ์) 
วชิาแกน   (เรียนจํานวน  12  หน่วยกติ) 

 ศร 511   เศรษฐมิติ 3 (3-0-6) 
 ECS 511 Econometrics 
 ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
 ECS 512 Microeconomics Theory 
 ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
 ECS 513 Macroeconomics Theory 
 ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-6) 
 ECS 514 Public Economics 

วชิาเอก   (เรียนจํานวน  6  หน่วยกติ)  
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-6)  
ECS 621 Research Methodology in Public Economics 
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลงั 3 (3-0-6) 

 ECS 631 Public Finance 
วชิาเอกเลอืก    (ให้เลอืกไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ)  

 ศร 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(2-2-5) 
 ECS 632 Economics of Education 
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 ศร     633   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
 ECS  633   Health Economics 
 ศร     634   เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(2-2-5) 
 ECS  634   Economics of Development 
 ศร     635   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 ECS  635   Natural Resource Economics 
 ศร     636   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5)                                       
 ECS  636   Environmental Economics 

ศร     637   เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค  3(2-2-5)                             
 ECS  637  Thai and Regional Economy 

ศร     638   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5)  
 ECS  638   Economics of Human Resources  

ศร     639   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                                                       3(2-2-5)  
 ECS  639   International Economics 

ศร     641   สมัมนาประเดน็ร่วมสมยั  3(2-2-5)                
 ECS  641   Seminar in Contemporary Issues 

ปริญญานิพนธ์  
 ศร     691   ปริญญานิพนธ์  12  หน่วยกิต        
 ECS  691   Master’s  Thesis 
 

แผน ข  (เน้นการศึกษารายวชิา และทาํสารนิพนธ์)  

วชิาแกน    (เรียนจํานวน  12  หน่วยกติ)  
 ศร 511   เศรษฐมิติ 3 (3-0-6) 
 ECS 511 Econometrics 
 ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
 ECS 512 Microeconomics Theory 
 ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
 ECS 513 Macroeconomics Theory 
 ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-6) 
 ECS 514 Public Economics 
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 วชิาเอก  (เรียนจํานวน  6  หน่วยกติ)  
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-6)  
ECS 621 Research Methodology in Public Economics 
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลงั 3 (3-0-6) 
ECS 631 Public Finance 

 วชิาเอกเลอืก 

 แผน ข     (ให้เลอืกไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกติ) 
 ศร 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(2-2-5) 
 ECS 632 Economics of Education 
 ศร     633   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
 ECS  633   Health Economics 
 ศร     634   เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(2-2-5) 
 ECS  634   Economics of Development 
 ศร     635   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 ECS  635   Natural Resource Economics 
 ศร     636   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5)                                       
 ECS  636   Environmental Economics 

ศร     637   เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค  3(2-2-5)                             
 ECS  637  Thai and Regional Economy 

ศร     638   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5)  
 ECS  638   Economics of Human Resources  

ศร     639   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                                                       3(2-2-5)  
 ECS  639   International Economics 

ศร     641   สมัมนาประเดน็ร่วมสมยั  3(2-2-5)                
 ECS  641   Seminar in Contemporary Issues                                                                                                                     
 สารนิพนธ์ 
 ศร     692   สารนิพนธ์ 6  หน่วยกิต 
 ECS  692   Master’s Project 
 

หมายเหตุ :   นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในหรือนอกมหาวทิยาลยั โดยตอ้งผา่นการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
           แผน ก 2   กาํหนดแผนการเรียนรายภาค ดงัน้ี 

              ภาคการศึกษาที ่3 
ปีที ่1         ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

                 (ภาคฤดูร้อน) 

      * วิชาปรับพื้นฐาน 

ศร 511 เศรษฐมิติ     3 ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ     3   วิชาเอก (เลือก ) 1     3 
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์-    3 

 
  3   วิชาเอก (เลือก ) 2     3 ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

           สาธารณะ 
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค     3  ศร631 เศรษฐศาสตร์การคลงั   3   

                                             รวม   9                                                    รวม   9                                    รวม   6 

              ภาคการศึกษาที ่3 
ปีที ่2         ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

                 (ภาคฤดูร้อน) 
ศร 691  ปริญญานิพนธ์     6 ศร 691  ปริญญานิพนธ์   6   

                                             รวม     6                                          รวม   6   
 

แผน ข    กาํหนดแผนการเรียนรายภาค ดงัน้ี 
              ภาคการศึกษาที ่3 

ปีที ่1         ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
                 (ภาคฤดูร้อน) 

        * วิชาปรับพื้นฐาน 

ศร 511 เศรษฐมิติ     3 ศร 514  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ   3   วิชาเอก (เลือก ) 1     3 
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์-   3 

 
  วิชาเอก (เลือก ) 2     3   3 ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

             สาธารณะ 
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค     3 ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลงั      

 
  3 
 

สอบประมวลความรู้ 

                                             รวม   9                                                  รวม   9                                    รวม   6 

              ภาคการศึกษาที ่3 
ปีที ่2         ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

                 (ภาคฤดูร้อน) 
  วิชาเอก (เลือก ) 3      3  ศร 692  สารนิพนธ์   6   
  วิชาเอก (เลือก ) 4       3     

                                             รวม      6                                         รวม   6   
* วิชาปรับพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ย  
(1) หลกัและแนวคิดพ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค 

สถิติและคณิตเศรษฐศาสตร์ (2) 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 
 

 วชิาปรับพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์  
 ศึกษาหลักและแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมถึงศึกษา
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสาํหรับการเรียนในวิชาเศรษฐมิติ  
 

 ศร 511  เศรษฐมิต ิ 3 (3-0-6) 
 ECS 511  Econometrics 
 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิงพหุ ปัญหาทางเศรษฐมิติในกรณีทีไม่เป็นไป
ตามขอ้สมมติแบบคลาสสิก สมการถดถอยเชิงเส้นแบบทัว่ไป และระบบหลายสมการ (Simultaneous Equations 
System) ทฤษฎีของแบบจาํลองอนุกรมเวลา การประมาณค่าและการทาํนายค่าของแบบจาํลองอนุกรมเวลา  
 

 ศร   512  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
 ECS  512  Microeconomics Theory 

   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน
การผลิต ทฤษฎีราคา ทฤษฎีว่าดว้ยอุปสงคแ์ละอุปทานของปัจจยัการผลิตและการกระจายรายได ้การวิเคราะห์
ลกัษณะและโครงสร้างตลาด และการกาํหนดราคาในตลาดต่าง ๆ ดุลยภาพทัว่ไป และความลม้เหลวของตลาด 

 

ศร   513  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)      
  ECS 513  Macroeconomics Theory    
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การบริโภค การ

ลงทุนและบทบาทของเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดการเงิน ตลาดสินคา้และบริการ และตลาดแรงงาน การ
กาํหนดระดบัการจา้งงาน และระดบัราคา ทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจ  การวิเคราะห์ สาเหตุและปัญหาภาวะเงินเฟ้อ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  แบบจาํลองความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และแบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

 

  ศร   514  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-6) 
 ECS  514  Public Economics 

   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทและการจัดการภาครัฐในระบบ
เศรษฐกิจ ประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ทฤษฎีสวสัดิการและการกระจาย ทฤษฎีว่าดว้ย
สินคา้สาธารณะและการจดัสรรสินคา้สาธารณะ รวมถึงการจาํหน่ายสินคา้ส่วนบุคคลโดยรัฐและกรณีศึกษา      
เก่ียวกบัการกาํหนดมูลค่าสินคา้สาธารณะ การคลงั การลงทุนและการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมี          
ธรรมาภิบาล 
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ศร  621  วธีิวทิยาวจัิยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  3 (3-0-6)   
  ECS 621  Research Methodology in Public Economics 
   ศึกษาหลกัการ แนวทางการวิจยั กระบวนการและระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้าง
และรูปแบบของการวิจยั การเลือกหัวขอ้ การเขียนโครงร่างวิจยั การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ออกแบบการวิจยั วิธีการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อทาํการวิจยั การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมการนาํเสนอผลงานวิจยั และเผยแพร่ในท่ีประชุมปฏิบติัการวิจยั  ในประเด็นหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงท่ี
นิสิตสนใจเป็นพิเศษท่ีเป็นประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นาํเสนอเน้ือหาภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความสามารถตรงตามหวัขอ้ 

 
  ศร 631  เศรษฐศาสตร์การคลงั 3 (3-0-6) 
 ECS 631  Public Finance 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลงั การจดัเก็บภาษี  การหารายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีของรัฐ
อยา่งมีประสิทธิภาพ การกาํหนดราคาหรือตน้ทุนของการให้บริการสาธารณะ ผลของการใชจ่้ายและการหา
รายไดข้องรัฐบาลต่อการกระจายรายไดแ้ละการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน การรับความเส่ียง การ
บริหารหน้ีสาธารณะ กลไกและวิธีการตดัสินใจเชิงสาธารณะ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ผลใน
โครงการของรัฐ การบริหารนโยบายของรัฐบาล และการใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัเพ่ือบริหารระบบเศรษฐกิจ
อยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม  
 

ศร  632  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3 (2-2-5)  
 ECS  632  Economics of Education 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา  อุปสงคแ์ละอุปทานของ
การศึกษา ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งในระดบับุคคลและสังคม การประเมินค่าทุนมนุษยแ์ละ
คุณค่าของทุนมนุษย ์นโยบายและการวางแผนกาํลงัคนและการศึกษา บทบาทของรัฐและเอกชนในการจดัการ
การศึกษา รวมทั้งประเมินผลกระทบของนโยบายทางดา้นการศึกษาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
 

ศร 633  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3 (2-2-5)  
 ECS  633  Health Economics 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสุขภาพ อุปสงคแ์ละอุปทานของ
บริการสุขภาพ โครงสร้างตลาดในการกาํหนดราคา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข  การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการดา้นสุขภาพโดยใชเ้คร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินและการคลงัเพื่อการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข  
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ศร 634  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3 (2-2-5)  
 ECS  634  Economics of Development 
   ศึกษาทฤษฎีและแบบจาํลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแบบจาํลองการพฒันาเศรษฐกิจ
ร่วมสมยัทั้งท่ีเป็นกระแสหลกัและเศรษฐกิจทางเลือก พฒันาการและประสบการณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศพฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  
 

ศร     635  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 (2-2-5)    
  ECS  635  Natural Resource Economics 
   ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมด
ไปและท่ีสร้างข้ึนใหม่ได ้ ความลม้เหลวของตลาดเน่ืองจากความบกพร่องของระบบกรรมสิทธ์ิและตน้ทุน
ธุรกรรมการประยกุตห์ลกัตน้ทุนและผลประโยชน์ในโครงการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางใน             
การจัดการนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม           
โดยเนน้กรณีตวัอยา่งของประเทศไทย 
 
  ศร 636  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 (2-2-5) 
  ECS  636  Environmental Economics 
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดประสิทธิภาพ 
ตน้ทุนและผลประโยชน์ ความลม้เหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก การประเมินค่าผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
จากโครงการพฒันา นโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน  ปัญหาการจดัการขยะ 
มลภาวะทางอากาศ  นํ้ า และดิน  รวมถึงวิเคราะห์รายจ่ายของภาครัฐในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ศร 637  เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิภูมิภาค 3 (2-2-5) 
 ECS 637  Thai and Regional Economy 
   ศึกษาวิวฒันาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ช่วงหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั ในบริบทของการวิเคราะห์วิจารณ์ผลของนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมี
ต่อการกระจายรายได ้ การแกปั้ญหาความยากจน และผลต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองของ
ไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
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 ศร 638  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-5)  
  ECS 638  Economics of Human Resources 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะดา้นการลงทุนและการ
จดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา การฝึกอบรม การเปล่ียนแปลงทางประชากร สุขภาพอนามยั และการลงทุนเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทานแรงงาน ศึกษาปัญหา
และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์ 
 
 ศร 639  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 
 ECS 639  International Economics 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทั้งทางดา้นการคา้ การเงิน การ
ลงทุน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาและนโยบายดา้นการคา้ การเงิน และการลงทุน
ระหว่างประเทศในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดคู่คา้ ตลาดคู่แข่งขนั และตลาดใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย 
โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน  
 
 ศร 641  สัมมนาประเด็นร่วมสมัย 3 (2-2-5) 
  ECS  641  Seminar in Contemporary Issues 
  สัมมนาและวิเคราะห์ในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์สาธารณะท่ีเป็นประเด็นร่วมสมยั เพื่อใหเ้กิดความรู้
พิเศษเฉพาะดา้น เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน  
 

ศร 691  ปริญญานิพนธ์ 12  หน่วยกติ  
             ECS 691  Master’s Thesis   
             การวิจยัขั้นสูง ท่ีเนน้ความริเร่ิมสร้างสรรคท์างวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยกุตใ์ช ้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 

ศร 692  สารนิพนธ์ 6  หน่วยกติ          
 ECS 692  Master’s Project 
        ศึกษาคน้ควา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดา้นเศรษฐศาตร์สาธารณะ ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
โดยท่ีสารนิพนธ์ตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 
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ความหมายของเลขรหัสวชิา 
เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ระดับของรายวชิา 

5-6  หมายถึง  รายวิชาระดบัมหาบณัฑิต 
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง กลุ่มวชิา 

1   หมายถึง  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
2   หมายถึง  วิธีวิจยั 

หมายถึง  กลุ่มวิชาประยกุต ์3   
4   หมายถึง  สมัมนา / การศึกษารายบุคคล 
9   หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

            เลขรหัสตัวท้าย  หมายถึง ลาํดับทีร่ายวชิาตามเลขรหัสตัวกลาง 
 
3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

 3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
คุณวุฒ ิและสาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ลาํดบั 

เลขทีบ่ัตรประจําตวัประชาชน 
ปี พ.ศ. 

1 รศ. ดร. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) 3-1020-00067-04-6 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลงั) 

2536 
2524 
2515 

2 ดร.จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3-1018-00745-32-3  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

2551 
2542 
2537 

3 ดร.สุวมิล  เฮงพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
3-5499-00026-68-3 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วท.บ. (วสัดุศาสตร์) 

2553 
2546 
2538 

4 ดร.รัชพนัธ์ุ เชยจิตร ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
3-7004-00996-21-7 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

2545 
2540 
2536 

5 พบ.ม. พฒันาการเศรษฐกิจ ผศ. รวพิรรณ สาลีผล 2536 
2531 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ศ.บ. 3-1017-01447-23-5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ : คุณวฒิุและสาขาวชิาท่ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ในตาราง) สาํเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเช่ือมโยงกบั    
      สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
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3.2.2  อาจารย์ประจํา 
คุณวุฒิ และสาขาวชิา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ปี พ.ศ. 

1 รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ์ 
3-1006-00102-35-5 

Ph.D. (Agricultural Economics) University of Nebraska Lincoln 
ศ.ม. (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2541 
2523 
2519 

2 รศ.ดร.ออ้ทิพย ์ ราษฎร์นิยม ปร.ด. (ประชากรและการพฒันา) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 3-2096-00048-87-1 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2545 
2525 
2523 

3 

หมายเหตุ : คุณวฒิุและสาขาวิชาท่ีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (ในตาราง) สาํเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเช่ือมโยงกบั 
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

รศ.ดร.ชมพนุูท โกสลากร  
เพ่ิมพนูววิฒัน์ 
3-5099-00040-43-1 

Ph.D. (Economics) 
M.S. (Economics) 

University of Utah  
University of Utah 

วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

2543 
2539 
2536 

4 รศ.ดร.พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) 3-1020-00067-04-6 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลงั) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2536 
2524 
2515 

5 ผศ.ดร.กิตติมา  สังขเ์กษม 
3-1101-02347-09-7 

D.A. (Economics) University of Miami, Florida 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2519 
2517 

6 ผศ.ดร. สารี วรวิสุทธ์ิสารกลุ 
3-1006-01910-96-0 

Ph.D. (Economics) Indiana University 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2543 
2533 

7 พบ.ม. พฒันาการเศรษฐกิจ ผศ. รวพิรรณ สาลีผล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
3-1017-01447-23-5 ศ.บ.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2536 
2531 

8 ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) ดร.รัชพนัธ์ุ เชยจิตร มหาวทิยาลยัมหิดล 
3-7004-00996-21-7 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2545 
2540 
2536 

9 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ดร.จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3-1018-00745-32-3  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2551 
2542 
2537 

10 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) ดร.สุวมิล  เฮงพฒันา 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 3-5499-00026-68-3 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วท.บ. (วสัดุศาสตร์) 

2553 
2546 
2538 

11 พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) อ.ไมตรี  อภิพฒันะมนตรี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 3-1024-01025-48-4 วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

2520 
2516 

12 พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) อ.ประพาฬ  เฟ่ืองฟสูกลุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
3-1009-02144-27-1 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2525 
2523 

13 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 2550 
2538 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อ.ทิพยว์มิล  วงศรั์ตนชยั 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ     3-3606-00621-46-6 

วทิยาเขตภาคใต ้
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
 

ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิ และสาขาวชิา ลาํดบัที่ สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา 

1 ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวฒัน ์ Ph.D. (Economics) University of Georgia, U.SA. 

2 รศ.ดร.สมชาย  รัตนโกมุท Ph.D. (Economics) University of Utah, U.S.A. 

3 รศ.ดร.วรเวศม ์ สุวรรณระดา Ph.D. (Public Economics) Osaka University, Japan 

4 รศ.สาลินี  วรบณัฑูร M.A. (Economics) Utah State University, U.S.A. 

5 ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ 
Doctor of Juridical Science 
(S.J.D.) 

Indiana University, U.S.A. 

6 ดร.ศิวสัน ์ เหลืองสมบูรณ์ Ph.D. (Economics)  University of London, U.K 

7 ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวฒันาชยั Ph.D. (Economics) University of Utah, U.S.A. 

8 ดร.ทองใหญ่  อยัยะวรากลู Ph.D. (Economics) University of Duke, U.S.A. 

9 ดร.ฐิติเทพ  สิทธิยศ 
Ph.D. (International Finance 
and Monetary Policy) 

Claremont Graduate University. 
U.S.A. 

10 AKHILESH  TRIVEDI 
Ph.D. (Managing 
Sustainable Tourism) 

University of Lucknow, India 

11 อ.อุไร  สงัขนนัท ์ M.Ed.  University of Alberta, Canada 

12 นายพิสิทธ์ิ  พวัพนัธ์ 
M.A. (International 
Economics and Finance)  

National Institute of Development 
Administration Bangkok, Thailand 

13 M.A. (Development 
Economics) 

University of Manchester นางสาวกลุภสัสร์  พรประภา 

 
 
 
 

21 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigraduate.com%2FUnited_Kingdom%2FManchester%2FUniversity_of_Manchester.htm&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&ei=pVhrTcr-GMf3rQfg-v3CCw&usg=AFQjCNF_vNMuyJkpc-yiAVcIuGzLwChslg&cad=rja


4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 ---------------- 
  
5.  ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  
 ผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบณัฑิต แผน ก ตอ้งดาํเนินการให้ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วน
หน่ึงของผลงานไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหไ้ดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  

 

5.1  คาํอธิบายโดยย่อ  
5.1.1  แนวปฏบิัติในการทาํปริญญานิพนธ์ 
การเสนอช่ือเร่ืองและเคา้โครงปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   

 1) นิสิตตอ้งดาํเนินการเสนอหัวขอ้ปริญญานิพนธ์ และรายช่ือคณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญา
นิพนธ์ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยน์ั้นๆ แลว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

2) เม่ือนิสิตจดัทาํเคา้โครงปริญญานิพนธ์และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการทาํ
ปริญญานิพนธ์แลว้ ให้นิสิตดาํเนินการเสนอขอจดัประชุมเพ่ือพิจารณา เคา้โครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 3) เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ มีมติใหค้วามเห็นชอบช่ือเร่ือง และเคา้โครงแลว้ 
ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอเคา้โครงและรายช่ือคณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญานิพนธ์ต่อ
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ืออนุมติัและแต่งตั้ง 
 การสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ 

4) เม่ือคณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญานิพนธ์เห็นควรใหนิ้สิตสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ได ้ให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดาํเนินการเสนอช่ือคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้คณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั 

5) ใหค้ณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ส่งผลการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ผา่น
ประธานบริหารหลกัสูตรเพ่ือเสนอต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
ภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัสอบ 

6) การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ใหค้ณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ประเมิน
คุณภาพปริญญานิพนธ์ ในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย เน้ือหากระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า 
และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พุทธศกัราช 2548 
ขอ้ 27 (หมวด 5) 
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 5.1.2 แนวปฏบิัติในการทาํสารนิพนธ์ 
 1) นิสิตตอ้งดาํเนินการเสนอหวัขอ้สารนิพนธ์ และช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ไดรั้บความเห็นชอบ

จากอาจารยผ์ูน้ั้นแลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจาณาใหค้วามเห็นชอบ 
 2) ใหนิ้สิตดาํเนินการทาํสารนิพนธ์ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อกาํหนดช่ือ

เร่ืองและรายละเอียดของการดาํเนินงาน เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นวา่ผลงานเหมาะสมแลว้ ใหนิ้สิตดาํเนินการ
เสนอขอจดัประชุมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 3) เม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีมติใหค้วามเห็นชอบช่ือเร่ือง และโครงการแลว้ให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอโครงการและช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อ
อนุมติัและแต่งตั้ง 

 4) เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เห็นควรใหนิ้สิตสอบสารนิพนธ์ได ้ใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเสนอช่ือคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยัอนุมติั  

 5) ใหค้ณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ส่งผลการประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ผา่นประธานบริหารหลกัสูตร
เพื่อเสนอต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง ภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัสอบ 

 6) การประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ ใหค้ณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ในดา้น
ต่างๆ ประกอบดว้ย เน้ือหา กระบวนการวจิยัหรือกระบวนการดาํเนินงาน การเขียน และการสอบปากเปล่า และ
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พทุธศกัราช 2548 
ขอ้ 27 (หมวด 5) 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา  5.2.1  

 5.2.2  สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  5.2.3  
 5.2.4  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของนาํเสนออยา่ง

เหมาะสม 
ช่วงเวลา  5.3   
  นิสิตจะดาํเนินการเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ เม่ือไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 

ปีการศึกษา 
5.4  จํานวนหน่วยกติ 
  จาํนวน 12 หน่วยกิต 
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 5.5   การเตรียมการ  
          กาํหนดชัว่โมงให้คาํปรึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้คาํแนะนาํแก่
นิสิตดงัน้ี 
        ปริญญานิพนธ์  นิสิตดาํเนินการเสนอหัวขอ้ปริญญานิพนธ์ และรายช่ือคณะกรรมการควบคุมการ
ทาํปริญญานิพนธ์ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยน์ั้นๆ แลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  หลงัจากนั้นจึงดาํเนินการทาํตามขั้นตอนขอ้ 5.1.1 แนวปฏิบติัในการดาํเนินการทาํปริญญา
นิพนธ์ 
        สารนิพนธ์  นิสิตตอ้งดาํเนินการเสนอหัวขอ้สารนิพนธ์ และช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูน้ั้นแลว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจาณาให้ความเห็นชอบ  หลงัจาก
นั้นจึงดาํเนินการทาํตามขั้นตอนขอ้ 5.1.2 แนวปฏิบติัในการดาํเนินการทาํสารนิพนธ์ 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

หมวด 5 ขอ้ 27  การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา กระบวนการวิจยั การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
การประเมินใหก้ระทาํหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าผา่นแลว้ และใหผ้ลการประเมินเป็น ดงัน้ี 

 ระดบัขั้น  ความหมาย 
ผา่น (Pass)       P   
ไม่ผา่น (Fail)        F   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 
  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม และตนเอง ดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต และเสียสละ 

ส่งเสริมแนวคิดดา้นบวกในการใชชี้วิต และกระตุน้
จิตสาํนึกสาธารณะใหนิ้สิต โดยการสอดแทรกแนวคิด
ต่างๆ ในระหวา่งการเรียนการสอน และการทาํ
กิจกรรม เพื่อใหนิ้สิตมีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพ
ต่อตนเองและส่วนรวม  

2. มีความใฝ่รู้และกา้วทนัการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาตนเอง หน่วยงาน สงัคม และ
ประเทศชาติ 

มีการเปิดรายวชิาเลือกท่ีมีความทนัสมยั และ
ตอบสนองต่อพฒันาศกัยภาพของประเทศ และมีการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการดว้ยการจดัใหมี้หอ้งพกั
ผอ่นรวมสาํหรับอาจารยแ์ละนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิด และความรู้ 

3. มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผล 

ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็น
ระบบ จากการใหโ้จทยแ์บบฝึกหดักรณีศึกษา และทาํ
การวิจยั แลว้ใหนิ้สิตทาํผลงานวิชาการในรูปบทความ 
หรืองานลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการ
คิด 

4. สามารถทาํงานร่วมกบัหมู่คณะ และบริหาร
จดัการงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมใหนิ้สิตทาํงานร่วมกบัอาจารยเ์ป็นทีมวิจยัโดย
การเป็นผูช่้วยวิจยัเพื่อใหไ้ดรั้บทกัษะในการทาํงานเป็น
หมู่คณะและทกัษะในการบริหารจดัการงาน 

5. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี 

ส่งเสริมใหมี้การสมัมนายอ่ยเพ่ือรายงานความกา้วหนา้
ของงานวิจยั และใหส่้งผลงานวิชาการเขา้ร่วมประชุม
วิชาการหรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ เพื่อพฒันา
ทกัษะการติดต่อส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน 
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2.   การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    2.1.1  ผลการเรียนรู้ 

เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร     1) 
   และสงัคม 
   2) สามารถจดัการปัญหาโดยอาศยัหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
   3) มีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอน 
  1) มีการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนาท่ีปลูกฝังหลกัคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นิสิต 
  2) ส่งเสริมการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํโดยมอบหมายการทาํงานเป็นทีมทั้งในรายวิชาและ 
  การสมัมนา 
   2.1.3  การประเมินผล 
  1) จากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในรายวิชาและสมัมนาท่ีจดัข้ึน 
 2.2  ด้านความรู้ 
    2.2.1  ผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะ       
       2) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้และการประยกุตใ์ชต้รรกทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี        3) 
    2.2.2  กลยุทธ์การสอน 
 1)  มีการบรรยาย 
       2)  มีการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้งในหอ้งเรียน การสมัมนาและการทาํวิจยั 
   2.2.3  การประเมินผล 
  1) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า  การนาํเสนอรายงาน และผลงานวิจยัรวม 
                ถึงงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
    2.3.1  ผลการเรียนรู้ 

1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการแกปั้ญหาและแนวทางในการพฒันา
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ 
2) สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิชาการเพื่อพฒันาและสร้างความรู้ใหม่รวมทั้งการให้
ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ 
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3) สามารถใชเ้ทคนิคหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาท่ีซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

    2.3.2  กลยุทธ์การสอน 
ส่งเสริมและกระตุน้การเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    1) 
เปิดสอนรายวิชาวิธีวิทยาวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกทกัษะดา้นการวิเคราะห์และสงัเคราะห์          2) 

    ผลงานวิชาการ 
   2.3.4  การประเมินผล 

ประเมินจากการสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า  การนาํเสนอรายงาน และผลงานวิจยัรวมถึง           1) 
    งานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
    2.4.1  ผลการเรียนรู้ 
  1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงไดด้ว้ยตนเอง 

มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี         2) 
 3) มีความเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการทาํงาน  
 เป็นทีม 

   2.4.2  กลยุทธ์การสอน 
 1) เนน้การเรียนการสอนท่ีใหนิ้สิต ไดมี้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต  

ปัจจุบนัหรืออนาคต รวมถึงวิธีการในการแกปั้ญหา  
ใชก้ารเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และกาํหนดใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม       2) 
กาํหนดใหมี้การทาํรายงาน หรืองานท่ีมอบหมายในแต่ละวิชา และมีการนาํเสนอผลงานหรือ        3) 

  รายงานนั้นๆ ตลอดจนจดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลกัสูตร 
  2.4.3  การประเมินผล 
        1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต ในการทาํรายงาน การนาํเสนอผลงาน หรือ 
   รายงานในวิชาต่างๆ หรือการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    2.5.1  ผลการเรียนรู้ 
 1)  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่ง 
 เหมาะสม        

2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ มาประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
มีทกัษะในการนาํเสนอและส่ือสารโดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม        3) 
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  2.5.2  กลยุทธ์การสอน 
  1) มีวิชาท่ีใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ประเดน็ 
  ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
        2) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหมี้การสมัมนา การทาํรายงานท่ีใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 
  2.5.3  การประเมินผล 
  1) มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาท่ีใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติมา 
 ประยกุตใ์ช ้
       2) ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอของนิสิตในหลายรูปแบบ 
 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
     ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดงันี ้

 3.1   คุณธรรม จริยธรรม 
  1) เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร 
   และสงัคม 
  2) สามารถจดัการปัญหาโดยอาศยัหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
  3) มีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2   ความรู้ 
 1) มีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะ       
       2) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้และการประยกุตใ์ชต้รรกทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี        3) 
 3.3   ทกัษะทางปัญญา 
 1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการแกปั้ญหาและแนวทางในการพฒันา 
  ประเดน็ทางเศรษฐกิจ 
 2) สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิชาการเพื่อพฒันาและสร้างความรู้ใหม่รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะ 
  ทางวิชาการ 

3) สามารถใชเ้ทคนิคหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นได้
อยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
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 3.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงไดด้ว้ยตนเอง 
 2) มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี 

3) มีความเป็นผูน้ําท่ีเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน     
เป็นทีม 

 3.5   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1)  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่ง 
 เหมาะสม        
 2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ มาประยกุตใ์ชใ้นการ 

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ  
มีทกัษะในการนาํเสนอและส่ือสารโดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม         3) 
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  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ดงัน้ี 

ทกัษะ
ความสัมพนั
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

รายวชิา ความรู้ 

ทกัษะ
ทางการ

วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลย ี

การพฒันาผลการเรียนรู้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECS 511  เศรษฐมิติ                

ECS 512  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                

ECS 513  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค                

ECS 514  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ                

ECS 621  วธีิวทิยาวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ                

ECS 631  เศรษฐศาสตร์การคลงั                

ECS 632  เศรษฐศาสตร์การศึกษา                

ECS 633  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                

ECS 634  เศรษฐศาสตร์การพฒันา                

ECS 635  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ                

ECS 636  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                

ECS 637  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค                

ECS 638  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์                

ECS 639  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                

ECS 641  สมัมนาประเดน็ร่วมสมยั                

ESC 691  ปริญญานิพนธ์                

ECS 692  สารนิพนธ์                

หมายเหตุ    ความรับผดิชอบหลกั     ความรับผดิชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต(นักศึกษา) 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
หมวด 5 ขอ้ 25 (ภาคผนวก จ) 
 
2.  กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
     การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจะใชก้ารทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมายรายงานหรือ
การสอบประเภทอ่ืนๆ โดยวิธีการทวนสอบท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ เป็นสาํคญั 
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดงัน้ี 

แผน ก 2    
  นิสิตจะขอรับปริญญา ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  1)  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
  2)  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
  3)  สอบภาษาต่างประเทศได ้หรือไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 41.2  (หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์
  และสารนิพนธ์ ขอ้ 41.2.1 – 41.2.3) 
  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
  1)  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
  นิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้ง 
  2)  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
  3)  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
  ของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุม
  วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
  ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาใหก้บั
นิสิตไดโ้ดยการอนุมติัของสภามหาวิทยาลยั  
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แผน ข    
  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  1)  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
  2)  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
  3)  สอบภาษาต่างประเทศได ้หรือไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 41.2  (หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์
  และสารนิพนธ์ ขอ้ 41.2.1 – 41.2.3) 
  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
  1)  สอบประมวลความรู้ได ้
  2)  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้น
  สุดทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้ง 
  3)  ส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 
 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของสถาบนั/คณะ
บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ตลอดจนหลกัสูตรท่ีสอน 
   1.2  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพ่ิมพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1   การพฒันาทกัษะการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  2.1.1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน ในรูปแบบทัว่ไปและเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั รวมทั้งเทคนิคการสอน 
  2.1.2 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
  2.1.3 สนบัสนุนใหผู้ส้อนร่วมสมัมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะในการบูรณา
  การความรู้จากงานวิจยัและการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน 
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 2.2 การพฒันาวชิาการและด้านวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมใหค้ณาจารยท์าํงานวิจยัเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  2.2.2 สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุม
 ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
  2.2.3 สร้างระบบและกลไกในการกระตุน้ให้คณาจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาํแหน่งวิชาการ
 ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ/หรือนโยบายสาธารณะ 

  2.2.4 สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนในลกัษณะบูรณาการกบัการ
เรียนการสอน การอบรมและสมัมนา  

 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 1.1  เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมายให้ผูส้อน
 ดาํเนินการจดัทาํตารางสอนของแต่ละภาคเรียน 
  1.2  ติดตามการจดัการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ดาํเนินการจดัประชุมเพื่อติดตามผลการ
 เรียนการสอน เพื่อใหท้ราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้อน 
 1.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและอาจารย์
 ผูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระทาํ ทุกปีอย่าง
 ต่อเน่ือง 
 1.4  ประเมินผลการเรียนการสอน 
  - เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลผูส้อนโดยผูเ้รียน ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง 
 และผูส้อนประเมินผลรายวิชา ตามแบบ ปค.003 
  - คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการดาํเนินงานหลกัสูตร เพื่อใชข้อ้มูลเพื่อการปรับปรุงกล
 ยทุธ์การสอน ทกัษะของอาจารยผ์ูส้อนในการใชก้ลยทุธ์การสอน และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งผล  
      กระทบต่อคุณภาพของหลกัสูตร และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตรเสนอคณบดี 
  1.5  ดาํเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.6  ติดตามผลการดาํเนินงานหลกัสูตร เพื่อใชข้อ้มูลเพื่อปรับปรุงกลยทุธ์การสอน ทกัษะของอาจารยผ์ูส้อน
 ในการใชก้ลยทุธ์การสอน และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลกัสูตร และ 
      จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตรเสนอคณบดี 
  1.7  ประเมินผลการดาํเนินงานหลกัสูตรเม่ือครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก นิสิต  
  ชั้นปีสุดทา้ยก่อนสาํเร็จการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต จากนั้นจดัทาํร่างรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตร 
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  1.8  มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา  
  1.9  ปรับปรุงหลกัสูตรโดยนาํผลการประเมินจากขอ้ 1.7 และ 1.8  มาปรับปรุงใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   2.1 การบริหารงบประมาณ 
 2.1.1 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและรายไดข้องหลกัสูตร 
 2.1.2 วางแผนงบประมาณเงินรายไดใ้นแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน  
 2.1.3 จดัสรรงบประมาณเงินรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัการวางแผน การจดัหา การใช ้และการเพ่ิมจาํนวน 
ทรัพยากรการเรียนการสอนของสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม     
 2.2.1  มีความพร้อมดา้นหนังสือ ตาํรา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดย
สาํนกัหอสมุดกลาง มีจาํนวนหนงัสืออา้งอิงและตาํราดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยมีจาํนวนตาํราวิชาการ ห้องเรียน 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนดงัน้ี 
 -  ตาํราวิชาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์  จาํนวน   5,000   เล่ม 
 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) จาํนวน 10 เคร่ือง 
 -  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 -  หอ้งประชุม  (หอ้งใหญ่) สาํหรับการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา  จาํนวน 1 หอ้ง 
 -  หอ้งประชุม (หอ้งเลก็)  สาํหรับการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา  จาํนวน 2 หอ้ง 
 -  หอ้งศึกษาคน้ควา้สาํหรับนิสิตระดบับณัฑิต จาํนวน 1 หอ้ง 
 -  มีระบบเครือข่ายสืบคน้ออนไลน์สาํหรับนิสิตระดบับณัฑิต 
 2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 2.3.1 ประชุมให้คณาจารยไ์ดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการของการจดัสรรทรัพยากรการเรียนการสอน 
ตาํรา วารสารทางวิชาการ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 2.3.2 วางแผนและจดัทาํขอ้เสนองบประมาณครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 2.3.3 จดัสรรงบประมาณประจาํปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตาํรา วารสารทางวิชาการ 
และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 2.3.4 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลยั  
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 2.4   การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 สาํรวจความตอ้งการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาํทุกปีจากคณาจารยแ์ละนิสิต 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะท่ี
คณาจารยแ์ละนิสิตสามารถใชบ้ริการได ้
 

3.   การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  
 3.1.1  ทาํบนัทึกขอ้ความถึงกองการเจา้หนา้ท่ี  เร่ืองเปิดรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่ง
อาจารยป์ระจาํสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
 - สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - เป็นผูท่ี้ผา่นการสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกแลว้ 
 3.1.2  กองการเจา้หนา้ท่ี ดาํเนินการประกาศรับสมคัรคดัเลือก โดยติดประกาศท่ีบอร์ดประกาศรับสมคัร
งานของกองการเจา้หนา้ท่ี  และประกาศทาง website รับสมคัรงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (โดยระบุ
ระยะเวลาการรับสมคัร  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ และ วนัสอบคดัเลือกในประกาศ) 
 3.1.3 หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการรับสมคัรแลว้ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและคณะกรรมการสอบคดัเลือก  

ดาํเนินการสอบคดัเลือกตามวิธีการท่ีคณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด   3.1.4   
 3.1.5  สรุปผลการสอบคัดเลือก และแจ้งรายช่ือผูท่ี้สอบคัดเลือกได้ไปยงักองการเจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ดาํเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งอาจารย ์ประจาํสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ 
   3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 3.2.1 จดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่าภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อติดตามผลกา
ดาํเนินงานของหลกัสูตรประจาํปี 
  3.2.2 จดัประชุมคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนและพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 
   3.3   หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
   3.3.1 กาํหนดให้มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอ้ท่ีตอ้งการ
ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 3.3.2 กาํหนดคุณสมบติัคณาจารยพ์ิเศษ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ และ/หรือ
ความเช่ียวชาญ 
   3.3.3 การเชิญและการจ่ายค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
           4.1.1 สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   
   4.1.2 กาํหนดคุณสมบติับุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ โดยคณะกรรมการคดัเลือก
บุคลากร ก่อนรับเขา้ทาํงาน  

มีประสบการณ์หรือทกัษะท่ีชาํนาญทางดา้นวิชาชีพ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่องาน      4.1.3 
   4.2   การวางแผนและดําเนินการเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

 4.2.1 วางแผนและดาํเนินการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใน 
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ โดยการอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ  
    4.2.2  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมกบัคณาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการและ 
โครงการวิจยั   
 

5.  การสนับสนุนและการให้คาํปรึกษา 
   5.1   การให้คาํปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
           5.1.1 ใหค้าํปรึกษาดา้นวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต กระทาํโดยผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  
  5.1.2 จดัระบบการประสานงานนดัหมายและการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทั้งตาม 
ตารางเวลาหรือนดัหมาย 
  5.1.3 จดัเจา้หนา้ท่ีประจาํหลกัสูตรเพ่ือการประสานงานระหวา่งนิสิตกบัคณาจารย ์ 
 

   5.2   การอุทธรณ์ของนิสิต  
              นิสิตท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ นบัตั้งแต่วนัรับทราบคาํสั่งลงโทษ โดยคาํร้องตอ้งทาํเป็นหนงัสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยืน่เร่ือง
ผ่านสํานักงานเลขานุการคณบดีสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  หลงัจากนั้นคณะกรรมการ
กรรมการบริหารสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนาํเร่ืองเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา โดยคาํวินิจฉยั
ของคณะกรรมการกรรมการบริหารสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายท่ีจะพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็น  
เอกลกัษณ์ ทนัสมยั และสามารถสนองตอบการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย รวมทั้ง   
การเผชิญปัญหาเก่ียวกับ ธรรมาภิบาล ความยากจน การกระจายรายได ้การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์   
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้ น สํานักวิชา
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator) 

ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

1.อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร  

   

2.มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี)  

   

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา  

   

4.จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวิชา  

   

5.จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา  

   

6.มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

   

7.มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

-   

8.อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน    
9.อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง    
10.จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

   

11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

-   

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลกัสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
          1.1.1 ประชุมร่วมกันของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอคาํแนะนํา 
ขอ้เสนอแนะจากคณาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยุทธ์การสอน เพื่อนาํไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับ
รายวิชาท่ีผูส้อนแต่ละคนรับผดิชอบ 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์การเรียนการสอน โดยใชแ้บบสอบถามหรือการสนทนากบักลุ่ม
นิสิต ระหวา่งภาคการศึกษา 
  1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใชแ้บบสอบถาม ปค.003 การสังเกต
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทาํกิจกรรม และผลการประเมินความรู้  
   1.2   การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           1.2.1 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรทุกภาคการศึกษา 

          1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน โดยนิสิตทุกภาค 
การศึกษา 
 1.2.3 ประเมินจากนิสิตเก่ียวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา  
การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวิชา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  และการใชส่ื้อการสอน 
 1.2.4 ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนร่วมงาน 
    1.2.5 วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของกลยทุธ์การสอน โดยสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
   2.1 ประเมินหลกัสูตรโดยการสอบถามนิสิตในโครงการปัจฉิมนิเทศบณัฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตวัแทนของ
นิสิต/บณัฑิตใหม่ และการเปิดเวบ็ไซต ์เพื่อรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากนิสิต บณัฑิตใหม่  ศิษยเ์ก่า และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   2.2 ประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก อาจารย์
ผูส้อน พร้อมทั้งรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร   
 2.3 ประเมินจากนายจา้งหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบณัฑิตการวิพากษ์
หลกัสูตร และการสาํรวจอตัราการวา่จา้งแรงงานและความกา้วหนา้ของบณัฑิตท่ีกา้วข้ึนไปสู่ตาํแหน่งระดบัผูน้าํ
ในองคก์ร 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  ดาํเนินการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ีได้กาํหนดไวใ้นหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน โดยประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุนาขาวิชาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   4.1  ประชุมเพื่อพิจารณาขอ้มูลจากรายงานผลการประเมินท่ีไดจ้ากอาจารยแ์ละนิสิต  

เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจาํสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    4.2  
     4.3  วางแผนปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตรโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
   ประจาํสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือและประวตัคิณาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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ช่ือ – นามสกลุ  นางสาวพศิมัย  จารุจิตติพนัธ์ 
คุณวุฒิ               กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 

พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ)     
   ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลงั)  
ตําแหน่งทางวชิาการ    รองศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ 
 0ตํารา 

1. หลกัเศรษฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ ์,พ.ศ. 2526. 
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบ้ืองตน้,กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
(อดัสาํเนา)  พ.ศ. 2526. 

2. การเงินและการธนาคาร, กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร,  (อดัสาํเนา) พ.ศ. 2531. 

3. ทฤษฎีการเงิน, กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, (อดัสาํเนา)    
พ.ศ. 2531. 

4. มนุษยก์บัสงัคม(ตอนมนุษยก์บัเงิน), กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร,    (อดัสาํเนา) พ.ศ. 2537. 

5. เศรษฐกิจไทยปัจจุบนั  ส่วนของ  “โครงสร้าง  ภาพรวม  และปัญหาเศรษฐกิจไทย”  และ “กรอบความคิดและ
วิธีการศึกษา/วเิคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ”  กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (อดัสาํเนา)    
พ.ศ. 2541 

6. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย (บรรณาธิการ) ฉบบัแปลจากMacroeconomics : Theories 
and Policies เขียนโดย Richard T.Froyen สาํนกัพมิพ ์Pearson Education Indochina Ltd. 2544 (478 หนา้) 

7. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี  1   
(ส่วนเศรษฐศาสตร์)  พิมพค์ร้ังท่ี  1 :  กรุงเทพฯ  บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  จาํกดั  พ.ศ.  2546 

8. เอกสารการสอนระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ชุดวิชาสถาบนัการเงินและการ
ลงทุน  หน่วยท่ี  6 : ธนาคารท่ีมีกฎหมายจดัตั้งเป็นการเฉพาะ(2)  พ.ศ. 2548 

9. “บทบาทของภาครัฐต่อการจดัการธุรกิจ” ” เศรษฐศาสตร์การจดัการและการประยกุต ์สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2553 

10. “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” เศรษฐศาสตร์การจดัการและการประยกุต ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2553 

11. “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ประยกุตเ์พื่อการจดัการ” เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการ
ภาษีอากร สาขาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2553 
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        บทความทางวชิาการ  
1. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “การจา้งงานและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว.” วารสารของการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2536. 
2. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “การจา้งงานท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั       

ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2536. 
3. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์  “ผลกระทบของการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจและการศึกษาใน

เกาะสมุย.” วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจยัและพฒันา ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 ธนัวาคม 2536. 
4. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “แนวคิดในการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั     

ศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ. 2540. 
5. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “คุณภาพโดยรวมในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา.”  (บทความแปลเร่ือง Total Quality in 

Higher Education  เขียนโดยAbd.Rahman Abdul Rahim and Robiah Ahmad. เสนอต่อท่ีประชุมนานาชาติ เร่ือง 
Assessing Quality in Higher Education จดัโดย MARA INSTITUTE OF  TECHNOLOGY ประเทศมาเลเซีย  
27-29 กรกฎาคม 2541) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2542. 

6. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “คูปองการศึกษา : การเลือกในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา.”  วารสาร
เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 1ฉบบัท่ี 1  กนัยายน 2548. 

7. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “การวิเคราะห์ปัจจยั-ผลผลิต (Input-Output Analysis) : วิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ.” วาสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี1 2549. 

8. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ “การคา้ขา้มแดนและผา่นแดนของแขวงสะหวนันะเขต.” ในวารสาร
เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2550. 

 
  งานวจัิย (ทีด่าํเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)  
 1. การจัดการศึกษาเทียบเท่าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย. (2549)  เงินอุดหนุนจาก
สาํนกังาน  บริหารงานการศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและองคก์าร Unessco Bangkok  เงินอุดหนุนจาก
สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และองคก์าร Unesco Bangkok. (นกัวิจยัร่วม)  
 2. การค้าผ่านแดน : การสํารวจและการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงการส่งสินค้าและการผ่านแดน   
สะหวันนะเขต. (2549)  เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (นกัวิจยัร่วม) 
 3. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์และคณะ., (2549) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์. เงินอุดหนุนจากภาควิชา เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (หวัหนา้
โครงการ) 
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 4. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์และคณะ., (2549) การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และหรือ
ผู้ บังคับบัญชาท่ีต่อมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์. เงินอุดหนุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หวัหนา้โครงการ) 
 5.  โครงการประเมินผลการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 12  ปี. (2547) เงิน
อุดหนุนจาก สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (นกัวิจยัร่วม) 
 6. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์และคณะ., โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการด้าน
ทรัพยากรด้วยระบบคูปองการศึกษาของประเทศไทย . (2544-2545/2546) เ งินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (หวัหนา้โครงการ) 
 7.  การประเมินผลโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) พ.ศ. 2530-2536. (2537) เงินอุดหนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (นกัวิจยัร่วม) 
 8. พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์และคณะ.,  ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ และ
การศึกษาในอาํเภอเกาะสมยุ.  (2534). เงินอุดหนุน จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางรําไพพรรณี กองทุนศาสตราจารย ์ดร. สุดใจ  เหล่าสุนทร และมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทร วิโรฒ. (หวัหนา้โครงการ) 
 9. การประเมินโครงการสร้างงานในชนบทภาคกลาง. (2530) เงินอุดหนุนจากสาํนกันายกรัฐมนตรี. 
(นกัวิจยัร่วม) 
 
 งานวจัิย (ทีก่าํลงัดําเนินการ) 
 1. ประสิทธิภาพและความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจของการจัดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. เงิน
อุดหนุนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หวัหนา้โครงการ) 
 2. การประเมินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต. 
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หวัหนา้โครงการ) 
 3. ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเกาะสมยุ. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (หวัหนา้โครงการ, อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ) 
 4. การประเมินหลกัสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. (หวัหนา้โครงการ) 
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ช่ือ - สกลุ             นายจิรวฒัน์  เจริญสถาพรกลุ 
คุณวุฒิ               ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
   วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ 
 บทความทางวชิาการ 
 1. Jaroensathapornkul, J., 1995. “The Motorcycle Industry”. Bangkok Bank Monthly Review. 
36(2) : 22-26. 
 2. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ. , 2538. “ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตปี์ 2537 และแนวโนม้ปี 2538”  
 วารสารเศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพ. กนัยายน : 32-41. 
 3. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ., 2544. “แบบจาํลองวฎัจกัรธุรกิจท่ีแทจ้ริงระหวา่งประเทศ” วารสาร
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 67-87. 
 4. Jaroensathapornkul, J., and S. Tongpan., 2007. “Impacts of Government Spending on Thailand’s 
Agricultural Sector”. Kasetsart Journal of Social Science. 28(3). 
 5. Jaroensathapornkul, J., 2007. “The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand”. 
Chulalongkorn Journal of Economics. 19(2). 

  6. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ., 2551. “แรงขบัเคล่ือนของการวิจยัต่ออตัราการเจริญเติบโตของภาคเกษตร
ไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 4(4). 
 7. Jaroensathapornkul, J., 2009. “Fiscal and Monetary Policy Mixes Linkage to Thailand’s 
Agriculture”. Srinakharinwirot Economics Journal. 5(5). 

  8.  จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ., 2553. “บทบาทของภาคเกษตรในความผนัผวนของเศรษฐกิจไทย”. 
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 28(1). 
 9. Jirawat Jaroensathapornkul., 2010. “Analysis of Relationship between Government Spending and 
Thailand’s Economic Growth”. Applied Economics Journal 17(2). 
 10. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ., 2553. “ผลตอบแทนและตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสูบพนัธ์ุเบอร์
เลยใ์นตาํบลทบัผึ้ง อาํเภอศรีสาํโรง จงัหวดัสุโขทยั” วารสารมหาวิทยาลยันเรศวร. 18 (2). 
 งานวจัิย  
 1. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกลุ., (2554) การวางแผนระบบฟาร์มยางพารา ในตาํบลเส้ียว อาํเภอเมือง จังหวัด
เลย. (หวัหนา้โครงการ) 
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 1. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกุล., (2553)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ 
และพืชท่ีปลกูทดแทนยาสูบในตาํบลทับผึง้ อาํเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานฉบบัสมบูรณ์ ศูนยว์ิจยัและ
จดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (หวัหนา้โครงการ) 
 2. ณัฐกา ตนัสกุล และ จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกุล., (2545) สภาพหนีสิ้นนอกระบบของครัวเรือนเกษตร
ในจังหวัดนครนายก. รายงานฉบบัสมบูรณ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (นกัวิจยัร่วม) 
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ช่ือ - สกลุ             นางสุวมิล  เฮงพฒันา  
คุณวุฒิ                Ph.D (Economics) 

ศม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    
   วท.บ. (วสัดุศาสตร์) 
ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ       
 บทความทางวชิาการ  
 1. Nunta, Suwimon., 2008. “The Impact of the Elderly Health on Family Wealth in Thailand:  
A Longitudinal Analysis”. Proceeding at the 3rd International Conference on  Regional Cooperation and 
Innovation in Asia, November 2008. South Korea. 
 2. Nunta, Suwimon., 2010. “Healthcare Utilization and Impacts of Illness on Wealth of Ageing 
Population”. Proceedings at the 5th International Conference on Regional Cooperation and Innovation in Asia, 
November 2010. Japan 
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ช่ือ - สกลุ             นายรัชพนัธ์ุ  เชยจิตร  
คุณวุฒิ                ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
   วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)    
ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ       
 บทความทางวชิาการ  
 1. Choiejit, Ratchpan and Teungfung, Ratiporn., 2004. “The Effects of Employment Density on 
Commuting Mode in Bangkok”.Paper presented at  the 9th  Conference of Hong Kong Society for  
Transportation Studies, December 2004. 

2. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “Urban Growth and The Commuting Patterns of 
the Poor in Bangkok”. Proceedings at the 3th Urban Research Symposium ,  April 4 - 6th 2005. Brazil. 

3. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “The Relationship Between Public Transport 
Services and Commuting Mode in Bangkok”. Paper presented at the 8th Asian Urbanization International 
Conference, August 20 - 25 th 2005. Kobe, Japan. 

4. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “The Effects of Employment Density on 
Commuting Mode in Bangkok : A case study of the Non-motorized mode”. Proceedings at the Walk 21 
Conference : Walk for Every Culture, 21-24th September 2005. Zurich, Switzerland. 

 
       งานวจัิย  
 1. การลงทุนในเดก็และเยาวชนไทย 2542., ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล (นกัวจิยัร่วม) 

2. ความยากจนเชิงโครงสร้าง 2545., ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล (นกัวิจยัร่วม) 

3. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ ประกอบการท่ีมีต่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 1-6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2548.,  เงินอุดหนุน
เงินรายได ้(นกัวิจยัร่วม) 

4. การประเมินการฝึกงาน ของนิสิตเอกเศรษฐศาสตร์ 2547,  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547., เงินอุดหนุนเงินรายได ้(นกัวิจยัร่วม) 

5. The Patterns of Traffic Accident in Thailand., (2004). Paper present at Hannover Medical 
University, September, 2004. เงินทุนสนบัสนุนจากเงินรายได ้(นกัวิจยัร่วม) 
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ช่ือ - สกลุ             นางสาวรวพิรรณ  สาลผีล  
คุณวุฒิ                 พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
   ศ.บ. 
ตําแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ           

ตํารา 
 1.  ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจไทย 
 2.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การเงินการธนาคาร 2 
 

งานวจัิย  
1. ผลกระทบของความทนัสมยัของชุมชนปากพลี จ.นครนายก (2540) 

การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตและมหาบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ (2549) (นกัวิจยัร่วม) 2.  
3. การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ระกอบการ และหรือผูบ้ ังคับบัญชาท่ีต่อมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ 2549. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (นกัวิจยัร่วม) 
การทดสอบทฤษฎีเสมอภาคของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของไทย (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 4. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประเมนิความคดิเห็นเกีย่วกบัการศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติฯ 
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ผลการประเมินความคดิเห็นเกีย่วกบัการศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปะศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ โดยในการศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็น
นกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-สาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 จาํนวน 60 คน เป็นผูช้าย 
42 คน และผูห้ญิง 18 คน  
 
 ผลจากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ ร้อยละ 61.7 ของผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยร้อยละ 86.7 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม เห็นวา่หน่วยงานตน้สงักดัหรือผูต้อบแบบสอบถามเองมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้น
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
 
 นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 29 คน จาก 60 คน หรือ ร้อยละ 48.3 ไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะ
เขา้รับการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หากสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะทาํการเปิดสอนในสาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ี ร้อยละ 80 
ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่หลกัสูตรควรจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นแบบผสมผสานกนัระหวา่งการ
เรียนการสอนรายวิชาในหอ้งเรียนและการทาํวิจยั ในขณะท่ีร้อยละ 13.3 เห็นวา่ควรจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การทาํวิจยั 
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ตารางที ่1 ความถ่ีและร้อยละจากแบบสอบถาม 
 

ความถ่ี  ร้อยละ 

1. เพศ    

หญิง 18 30 
ชาย 42 70 
2. ความสนใจทีจ่ะศึกษาต่อ   

สนใจ 37 61.7 
ไม่สนใจ 23 38.3 
3. ความจําเป็นทีต้่องใช้ความรู้ในการทาํงาน   

จาํเป็น 52 86.7 
ไม่จาํเป็น 8 13.3 
4. ต้องการศึกษาในหลกัสูตรของสํานักวชิาฯ   

ตอ้งการ 29 48.3 
ไม่ตอ้งการ 31 51.7 
5. ลกัษณะของหลกัสูตร   

มีการเรียนรายวิชาและมีการทาํวิจยั 48 80 
เนน้การทาํวิจยั 8 13.3 
อ่ืน ๆ  4 6.7 
 
ท่ีมา จากการสาํรวจกลุ่มเป้าหมาย มิถุนายน 2552 
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แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ* 

 
คาํช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความตอ้งการ/ความจาํเป็นในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
                 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ              หญิง    ชาย    
หน่วยงาน......................................................  ตาํแหน่ง.......................................... 
วฒิุการศึกษา.................................................  สาขาวชิา.......................................... 

 
ท่านมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะหรือไม่ 2. 

 สนใจ     ไม่สนใจ 
 

ท่านหรือหน่วยงานของท่านมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะในการทาํงานหรือไม่ 3.  

 จาํเป็น    ไม่จาํเป็น 
 
4. หากสาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ท่านตอ้งการศึกษาในหลกัสูตรน้ีหรือไม่ 

 ตอ้งการ    ไม่ตอ้งการ 
 
ลกัษณะของหลกัสูตรในระดบัปริญญาโทท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของท่าน 5. 

 มีการเรียนรายวชิาและมีการทาํวจิยั 

 เนน้การทาํวจิยั 

 อ่ืน ๆ (ระบุ......................................) 
 
โปรดระบุเน้ือหาวิชาทางดา้นเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะท่ีท่านตอ้งการ/คิดวา่มีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้  6. 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี      

 
 

หมายเหตุ * ช่ือเดิม ก่อนมีการนาํเสนอเพ่ือพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในท่ีประชุมของผูท้รงคุณวฒิุ  สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ ไดแ้ต่งตั้งและเรียนเชิญเขา้ประชุม  ในวนัพธุท่ี 29 ก.ค. 52 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 

52 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ข้อเสนอแนะการพจิารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติฯ 
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รายงานการประชุม 
การพจิารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  

ในโครงการพฒันาหลกัสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
สํานักวชิาวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
วนัพุธที ่29 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.00 - 19.00 น. 

ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร 
 
 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เทียนฉาย กีระนนัทน์ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
3. รองศาสตราจารยว์ฒิุสาร ตนัไชย 

 
รายช่ือคณาจารย์สํานักวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

1. รองศาสตราจารยพ์ิศมยั   จารุจิตติพนัธ์ 
2. รองศาสตราจารยอ์อ้ทิพย ์  ราษฎร์นิยม                                        
3. รองศาสตราจารยเ์รณู   สุขารมณ์                                              
4. รองศาสตราจารยช์มพนุูท  โกสลากร เพิ่มพนูววิฒัน์                        
5. ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ฐักา  ตนัสกลุ                                             
6. ผูช่้วยศาสตราจารยส์ารี  วรวสุิทธ์ิสารกลุ                                      
7. อาจารยไ์มตรี   อภิพฒันะมนตรี                                               
8. อาจารยทิ์พยว์มิล   วงศรั์ตนชยั                                                
9. อาจารยรั์ชพนัธ์ุ   เชยจิตร                                                      
10. อาจารยจิ์รวฒัน์   เจริญสถาพรกลุ                    
                                      

 
ประเด็นข้อเสนอแนะ  
 

1. เปล่ียน ช่ือหลกัสูตร 
 1.1  ภาษาไทย จาก “หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.252)” เป็น “หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2553)”  
 1.2  ภาษาองักฤษ จาก “Master of Arts Program in Economics and Public Policy” เป็น “Master of 
Arts Program in Public Economics” 
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2. เปล่ียนช่ือปริญญา 
2.1 ภาษาไทย จาก “ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ” เป็น “ศิลปศาสต

รมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)”  
2.2 ภาษาองักฤษ จาก “Master of Arts (Economics and Public Policy)” เป็น “Master of Arts      

(Public Economics)”  
3. เปล่ียนอกัษรยอ่ปริญญา 

3.1 ภาษาไทย จาก “ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)” เป็น “ศิลปศาสตร-มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)” 

3.2  ภาษาองักฤษ จาก “M.A. (Economics and Public Policy)” เป็น “M.A.(Public Economics)”  
4. เพิ่มประเดน็เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในหลกัการและเหตุผลในการจดัทาํหลกัสูตร และปรัชญา   
5. เพิ่มประเดน็เก่ียวกบัการวจิยัในหวัขอ้ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
6. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ตดัขอ้ 2 ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
7. คุณสมบติัเฉพาะ ปรับ วฒิุการศึกษา เป็น “ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐ

ประศาสนศาสตร์ และปริญญาโททางดา้น Public Policy มีพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะและ/หรือ
เศรษฐศาสตร์ไม่ตํ่ากวา่ 60 หน่วยกิต  

8. ตดัขอ้ 7.2  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับผูส้มคัรท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้  

9. ตดัรายช่ืออาจารยผ์ูส้อน 
10. ปรับวิชาพื้นฐานจาํนวน 3 รายวิชา จาก 4 หน่วยกิต เป็นรายวิชาละ 3 หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาเศรษฐ

มิติ  
11. ในรายวิชาบงัคบั ใส่หมายเหุตวา่อาจตอ้งเรียนปรับพื้นฐาน Prerequisit อะไรบา้ง ก่อนลงทะเบียนเรียน

วิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือ เศรษฐมิติ 
12. รายวิชา ศร 714 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขั้นสูง ตดั “หมายเหตุ นกัศึกษาพระปกเกลา้ไดรั้บการยกเวน้” 

ออก 
13. วิชาเอกเลือก เปล่ียนเป็น ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และตดัรายวิชา ศร 831 เศรษฐศาสตร์การเมือง  
14. เพิ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์การคลงั   รายวิชาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy)  วิชาสมัมนา-

ประเดน็ร่วมสมยั (Seminar in Contemporary Issues) 
15. ปรับคาํอธิบายรายวิชา ใหเ้ป็นวิชาการมากข้ึน และเขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั  
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ภาคผนวก ง 
ความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฯ กบัรายวชิาต่างๆ 
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ความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฯ กบัรายวชิาต่างๆ 
 

วตัถุประสงค์ รายวชิา 
1.  ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณะและมีทกัษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

 
 

 ศร   511  ศร   512   ศร  513  ศร  514  
 ศร   621  ศร   631   ศร  632  ศร  633 
 ศร   634  ศร   635   ศร  636  ศร  637 
 ศร   638  ศร   639   ศร  641  ศร  691  ศร  692 

2. ผลิตงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

 ศร   621  ศร   641   ศร  691  ศร  692    

3. ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมเป่ียม
ดว้ยจิตสาธารณะท่ีส่งผลต่อความเป็นผูน้าํในดา้น
วิชาการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 

 ศร 514    ศร 631   ศร 632   ศร  633 
  ศร 634   ศร 635    ศร 636   ศร 638 
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