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รายละเอียดของหลกัสูตร   
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต/ 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
 (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

 
 
ชื+อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบนั/สํานกั  สาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 
หมวดที+ 1 ขอ้มูลทั +วไป 

 
1.  ชื+อหลกัสูตร 
 1.1  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
       ภาษาไทย  :   หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  
   หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
  ภาษาองักฤษ  :   Master of Economics 
   Doctor of Philosophy Program in Economics  
  
2.  ชื+อปริญญาและสาขาวิชา 
  2.1 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
 ภาษาไทย ชืLอเตม็  :   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  ชืLอย่อ  : ศ.ม. 
    ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์) 
   ภาษาไทย ชืLอเตม็  : Master of Economics 
     Doctor of Philosophy (Economics) 
  ชืLอย่อ  :  M.Econ. 
    Ph.D.(Economics) 
 
3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 
   ไม่มี  
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที+เรียนตลอดหลกัสูตร 
  จาํนวน  92 หน่วยกติ 
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
    เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
  5.2 ภาษาที+ใช ้   
   ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการจัดการเรียนการสอน 
  5.3 การรบัเขา้ศึกษา    
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทีLสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยและภาษา 
 องักฤษได้เป็นอย่างดี 
  5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื+น   
   เป็นหลักสตูรเฉพาะของสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะทีLจัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา    
   ให้ปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ/ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
 
   เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาระดบัปรชัญาดุษฎีบณัฑิต    
 การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นแผนการศึกษาทีLมีการทาํ
ปริญญานิพนธแ์ละการเรียนรายวิชา นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 29 หน่วยกิต และหมวดวิชาเอก 
15 หน่วยกิต รวมทัXงสิXน 44 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตํLากว่า 3.00 สอบผ่านภาษาอังกฤษ 
ตามหลักเกณฑแ์ละเงืLอนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตต้องสอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทาํปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ทัXงนีX  
ต้องมีการเสนอปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัXนสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึLงต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในรูปของ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศทีLมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัLนกรอง (Peer Review) และเป็นทีLยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

 เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 
  ในกรณีทีLผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์หากไม่ประสงค์จะสาํเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตอันเนืLองมาจากสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรอาจพิจารณาเสนอให้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทัXงนีX ให้เป็นไปตามเงืLอนไขการ
สาํเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 
44 หน่วยกิต ได้รับคะแนนเฉลีLยไม่ตํLากว่า 3.00  ต้องนาํเสนอปริญญานิพนธ์โดยผ่านการสอบปากเปล่าขัXน
สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีLสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแต่งตัXง  และผลงานปริญญานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึLงของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุมวิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
ทัXงนีX ต้องให้สาํเรจ็การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในเวลา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
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6.  สถานภาพหลกัสูตร 
 เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2554 โดยจะเริLมใช้หลักสูตรนีX
ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัยในการประชุมครัXงทีL  9 
 เมืLอวันพฤหัสบดทีีL  22  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2554   
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมครัXงทีL 9 
 เมืLอวันทีL 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัXงทีL 14 
 เมืLอวันทีL 2 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที+มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ปีการศึกษา 2557 
 
8. อาชีพที+สามารถประกอบไดเ้มื+อสําเร็จการศึกษา 
   ดุษฎีบัณฑติทีLสาํเรจ็การศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นนักวิชาการ ทีLปรึกษา นักวิจัย และนักบริหาร
ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานทีLเกีLยวข้องทัXงในระดับท้องถิLน ระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมทัXงการทาํงานเป็นอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา 
 
9. ชื+อนามสกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 

ลาํดบั รายชี+อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที+จบ 

สถาบนัที+สาํเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชมพูนุท  
โกสลากร เพิLมพูนวิวัฒน์ 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 รศ.ดร.เรณ ู สขุารมณ ์
 

ศ.บ. , 2519 
ศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2523 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า 
ลินคอล์น ประเทศสหรัฐอเมริกา  

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 รศ.ดร.อ้อทพิย ์  
ราษฎร์นิยม 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), 
2525 
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), 
2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
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10. สถานที+จดัการเรียนการสอน 
   ใช้สถานทีL จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที+จําเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
  11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทีLผ่านมา ยึดแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นพืX นฐาน โดยกาํหนด
เป้าหมายหลักเป็น 3 ประเดน็ คือ (ก) การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในอัตราสูงทีLสามารถวัดได้ในรูปของการ
ขยายตัวของผลผลิตรายได้และรายจ่ายรวมของประเทศ (ข) การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึLงหมายถึงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในอัตราทีLสมํLาเสมออันจะนาํมาซึLงความมัLนคงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ทีLสุด และ (ค) การกระจายตัวของผลผลิตหรือผลทีLได้จากการกระบวนการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบการ
ดาํเนินการในเชิงนโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจเพืLอให้บรรลุเป้าหมายทัXง 3 ประการนัXน ได้ใช้กลไกตลาด
เป็นเครืLองมือประกอบกับการปรับแก้ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาด ทีLมีอยู่ก่อนหรือเกิดขึXนภายหลังให้มีความ
สมบูรณ์มากขึX น เพืLอให้กลไกตลาดสามารถทาํหน้าทีLได้เตม็ทีL โดยใช้นโยบายและมาตรการอืLนเข้ามาช่วยเป็น
ระยะๆ หรือเป็นครัXงคราว เช่น การใช้นโยบายและมาตรการทางกฎหมายหรือการควบคุมทางตรง เป็นต้น 
อย่างไรกด็ี แนวคิดและปรัชญาของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม มุ่งเน้นการดาํเนินการทางเศรษฐกิจให้บรรลุ 2 
ประการ คือ 

(1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) โดยเฉพาะในการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยให้มีความสญูเสยีน้อยทีLสดุ 

(2) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic equity) โดยเฉพาะในการแบ่งรับผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และการแบ่งรับภาระในการให้ได้มาซึLงผลผลิตทางเศรษฐกจิ นัXน ๆ         
  แม้ว่าจะได้มีการติดตามผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติทีLผ่านมา 
สรุปว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอัตราทีLสูง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมัLนคง ลดปัญหา
ความยากจน คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึXน แต่ยังมีปัญหาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันกบันานาประเทศโดยเฉพาะในภมิูภาคอาเซียน  
 
 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคม และวฒันธรรม 
    ในปัจจุบันสังคมไทยกาํลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมทีLมีอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติทีLเน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม เน้นความสาํคัญของการแข่งขันและความสาํเร็จในระดับบุคคลมากจนละเลย
สวัสดิการโดยรวมของสังคม มีการจัดสรรทรัพยากรทีLยึดหลักประสิทธิภาพมากกว่าความเป็นธรรมจนทาํให้
เกดิความเหลืLอมลํXาทางเศรษฐกจิและสงัคม อาท ิปัญหาด้านความยากจนและการกระจายรายได้ ปัญหาด้าน
คุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิLงแวดล้อม ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐทีLยังต้องให้
ความสาํคัญในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนืLอง 
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12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกี+ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
     หากพิจารณาจากพืX นฐานของระบบเศรษฐกิจไทยทีLจาํแนกเป็นสาขาต่าง ๆ จะพบว่ายังปรากฏ
ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดในหลายประการในหลายสาขา ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดนีX  บางกรณี
เป็นเหตุทีLเกดิขึXนก่อนหรือเป็นอยู่แล้วตามสภาพสงัคมและวัฒนธรรมไทย และบางกรณีทีLเกิดจากการกระทาํ
เมืLอมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีLมีความได้เปรียบมากกว่าบุคคลอืLน หรือกลุ่มบุคคลอืLนโดยเปรียบเทยีบ รัฐจึงมี
ภาระหน้าทีLในการปรับแต่งและแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดดังกล่าวนัXน โดยใช้นโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เป็นกลวิธีให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้ได้ในระยะยาว 
ด้วยเหตุนีX ประเทศจึงมีความต้องการในการผลิตบุคลากรทีLมีความรู้ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้
แนวความคิดปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะทีLเกีLยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิLงแวดล้อม เป็นต้น  เพืLอนํามาใช้พัฒนา
ประเทศให้มีความสมดุลและยัLงยืน ทดัเทยีมกบันานาประเทศ  
 
 12.2  ความเกี+ยวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทีLมีพันธกิจทัXงในด้านการผลิตบัณฑิต 
วิจัยบริการวิชาการแก่สังคม และทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จําเป็นอย่างยิLงทีLจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้บรรลุพันธกิจทัXง 4 ด้าน เพืLอรองรับการบริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพืLอลด
ปัญหาความเหลืLอมลํXาในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีการจัดสรรทรัพยากรและระบบ
นิเวศน์อย่างสมดุลและยัLงยืน อกีทัXง เพืLอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดาํรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ภายใต้บริบทของสังคมโลก อันเป็นการนาํคุณค่าของสังคมไทยไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมๆ กับการเปิดรับ
วัฒนธรรมสากลอย่างสร้างสรรค์ 
    
13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื+นที+เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื+นของสถาบนั (เช่นรายวิชาที+เปิดสอน
เพื+อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื+น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื+น) 
  ไม่มี 
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หมวดที+ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1.  ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
    1.1  ปรชัญา 
    การวิจัยและเรียนรู้บนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยัLงยืน 
 

1.2  ความสําคญัของหลกัสูตร 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตทีLมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ ทัXงทีLเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระแสทางเลือก โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ ทีLเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมทัXงสามารถประยุกต์องค์ความรู้และงานวิจัยด้าน
นโยบายเศรษฐกิจสาธารณะเพืLอสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ภมิูภาคไปสู่ความสมดุลและยัLงยืน 
 
 1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   หลักสตูรนีX  มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ เพืLอการผลิตดุษฎีบัณฑติ ดังต่อไปนีX  
   1.3.1 มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
   1.3.2 มีความสามารถในการวิจัยเพืLอบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ในสาขาเศรษฐศาสตร์และบูรณา
   การเชืLอมโยงกบัศาสตร์ทีLเกีLยวข้อง 
 1.3.3 เป็นนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม  
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2.  แผนการพฒันาปรบัปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลี+ยนแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งชีG  
การพฒันาหลกัสูตร 
� ทาํวิจัยเพืLอประเมินและติดตาม
การใช้หลักสูตร 

 
� นาํผลการประเมินการ
ดาํเนินงานทีLรายงานใน มคอ. 7 
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
� กาํหนดให้นิสติ อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษประเมิน
หลักสตูร 
� ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติทีLมีต่อ
คุณภาพของหลักสตูร 

 
� มคอ. 7 รายงานผลการ
ดาํเนินการของหลักสูตร 
 
� รายงานผลการประเมินจาก
นิสติอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 
� รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑติและผู้ใช้บัณฑติ
ทีLมีต่อคุณภาพของหลักสตูร 

� จัดทาํหลักสตูรปรับปรุงฉบับร่าง � เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทัXงผู้ประกอบการมา
วิพากษ์หลักสตูร 
� ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิพากษ์ 

� รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
� หลักสตูรฉบับปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน 
� พัฒนาบุคลากรด้านการทาํวิจัย
การเรียนการสอน 

 
� สนับสนุนให้อาจารย์ทาํวิจัยเพืLอ
พัฒนาการเรียนการสอน 
� สนับสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทัXงใน
ประเทศและต่างประเทศ 
� ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
� ร้อยละของอาจารย์ประจาํทีLมี
งานวิจัย 
� ร้อยละของอาจารย์ประจาํทีLมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
� ร้อยละของอาจารย์ประจาํทีL
เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาํเสนอผลงานวิชาการ ทัXงใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 � สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
ศึกษาดูงาน และทาํวิจัยร่วมกบั
คณาจารย์ในสถาบันอืLน 
� บูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการเพืLอความ
เข้มแขง็การนาํการนาํทฤษฎีสู่การ
ปฏบัิต ิ

� ร้อยละของอาจารย์ประจาํทีLลา
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และทาํวิจัย
ร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบันอืLน 
� ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพทีLตอบ 
สนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแขง็ของสงัคม
ต่ออาจารย์ประจาํ 
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หมวดที+ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 
1.   ระบบการจดัการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
     �  ระบบทวิภาค 
  ภาคเรียนต้น 
  ภาคเรียนปลาย  
  และ/หรือ ภาคฤดูร้อน 
             ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึLงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึLงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  
 

  1.2  การจดัการศึกษาฤดูรอ้น 
     อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาํหรับนิสติทีLลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ   
  

  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 

 
2.  การดําเนนิการหลกัสูตร 
    2.1 วนั - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกนัยายน 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ ์
  ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
  
 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  
          ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญา
ตรี/ปริญญาโทสาขาอืLนทีLผ่านการเรียนรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และมี
คุณสมบัติทัLวไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดทีL 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อทีL 17 คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนิสิต (ภาคผนวก ก 
หน้า 52) 
  
  2.3  ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 
     นิสิตมีพืX นฐานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ทีLไม่เท่ากันจึงอาจเกิดปัญหาใน
การปรับตัวให้เข้ากบัการเรียนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขัXนสงู 
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  2.4  กลยุทธใ์นการดําเนนิการเพื+อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในหวัขอ้ 2.3  
    2.4.1  จัดกจิกรรมเพืLอปรับความรู้พืX นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก่อน
เริLมศึกษาในภาคเรียนแรกของหลักสตูร 
     2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่และพบอาจารย์ทีLปรึกษาเพืLอแนะนาํกฎระเบียบและเทคนิค
การแบ่งเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพืLอให้วางเป้าหมายการศึกษาให้สาํเรจ็การศึกษาตามทีLกาํหนดใน
หลักสตูร 

 
 2.5  แผนการรบันสิิตและจํานวนผูสํ้าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 

         จาํนวนนิสติทีLคาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
 

จํานวนนสิิต 
2555 2556 2557 2558 2559 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

จาํนวนทีLคาดว่าจะรับ 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

จาํนวนทีLคาดว่าจะสาํเรจ็ - - - - - - 10 - 10 - 

จาํนวนสะสม 10 - 20 - 30 - 40 - 40 - 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
      ใช้งบประมาณของหลักสตูรสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน     

 
ค่าตอบแทนผู้สอน (44 หน่วยกติ x 1,500 บาทต่อชัLวโมง x 15 ครัXงต่อภาค)  990,000 

 

 
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (60,000 บาทต่อปี x 4 ปี) 240,000 

 

 
ค่าครุภัณฑท์ีLต้องใช้สาํหรับนิสติหนึLงกลุ่ม (ตลอดหลักสตูร ) 299,000 

 

 
ค่าใช้จ่ายเกีLยวกบัหนังสอื/วารสาร (ตลอดหลักสตูร) 299,000 

 

 

กจิกรรมของหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา การนาํเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน 
ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ)  (100,000 x 10 คน) 1,000,000 

 

 
อืLนๆ (ระบุ) - 

 

 
ค่าใช้จ่ายรวม 2,828,000 

 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จาํนวนนิสติขัXนตํLา เช่น 10 คน)   282,800 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 98,980 381,780 

 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัXนตํLา 5%) 14,140 

 

 
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขัXนตํLา 5%) 14,140 

 
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ขัXนตํLา 25% ) 70,700   

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์   403,780 

 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหัว) 22,000 

 
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว)            -     

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 71,255 475,035 

    

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 57,216 532,251 

 
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4) 17,440 

 

 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4) 12,000 

 

 
ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4) 4,160 

   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 4) 23,616   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   540,000 
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2.7   ระบบการศึกษา 
�  แบบชัXนเรียน 

�  แบบทางไกลผ่านสืLอสิLงพิมพ์เป็นหลัก 

�  แบบทางไกลผ่านสืLอแพร่ภาพและเสยีงเป็นหลัก 

�  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสืLอหลัก (E-learning)  

�  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

�  อืLนๆ (ระบุ) 

 
2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
               การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 7 การ
เปลีLยนสถานภาพนิสติและการโอนหน่วยกติ ข้อทีL 38 และข้อทีL 39 (ภาคผนวก ก หน้า 61-62) 
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3.  หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 
 

     3.1 หลกัสูตร 
 

  3.1.1  จํานวนหน่วยกิต 
             เป็นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2 โดยมีจาํนวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ  44 หน่วยกิต   
และปริญญานิพนธ ์ 48 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกติ 
 

  3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร 
    1   วิชาบังคับ      29  หน่วยกติ 
    2   วิชาเลือก       15  หน่วยกติ 
    3   ปริญญานิพนธ ์      48  หน่วยกติ 
                                         รวม   92  หน่วยกิต 
 
 

     3.1.3  รายวิชา  
   1 วิชาบงัคบั 29  หน่วยกิต    

ศร    711 
ECS  711 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสงู 
Advanced Quantitative Methods 

4(4-0-8) 
 

ศร    712 
ECS  712 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสงู 
Advanced Microeconomics Theory 

4(4-0-8) 
 

ศร    713 
ECS  713 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสงู 
Advanced Macroeconomics Theory 

4(4-0-8) 
 

ศร    714 
ECS  714   

เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสงู 
Advanced Public Economics 

4(4-0-8) 
 

ศร    721   
ECS  721 

วิธวิีทยาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการสมัมนาเชิงปฏบัิติการ 
Research Methodology in Economics and Workshop 

4(3-2-7) 

ศร     841   
ECS   841   

การศึกษารายบุคคล 1 
Individual Study 1                                                                   

3(2-2-5)                                

ศร     842   
ECS   842   

การศึกษารายบุคคล 2  
Individual Study 2  

3(2-2-5)                                

ศร     843   
ECS   843   

การศึกษารายบุคคล 3  
Individual Study 3 

3(2-2-5)                                
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 2   วิชาเลือก  15   หน่วยกิต     
       เลือก 5 วิชา จากจํานวน  12 รายวิชา  ดงันีG        
   

ศร     811   
ECS   811 

การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

ศร     812  
ECS   812   

การผลิตและการใช้จ่ายภาครัฐ                                               
Economics of Government Production and Expenditure  

3(3-0-6) 

ศร     813  
ECS   813   

การจัดการหนีXสาธารณะ       
Public Debt Management                                               

3(3-0-6) 

ศร     831   
ECS   831   

เศรษฐศาสตร์การเมือง   
Political Economy                                                                  

3(3-0-6) 

ศร     832 
ECS   832   

เศรษฐศาสตร์การศึกษา                                                                  
Economics of Education 

3(3-0-6) 

ศร     833   
ECS   833   

เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ      
Health Economics                                         

3(3-0-6) 

ศร     834   
ECS   834   

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา    
Economic Development                                                     

3(3-0-6) 

ศร     835 
ECS   835   

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
Natural Resource Economics 

3(3-0-6) 

ศร     836 
ECS   836 

เศรษฐศาสตร์สิLงแวดล้อมและผลกระทบภายนอก       
Environmental Economics and Externalities                  

3(3-0-6) 

ศร     837   
ECS   837   

เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิภมิูภาค  
Thai and Regional Economy                                           

3(3-0-6) 

ศร     838 
ECS   838    

เศรษฐศาสตร์การทรัพยากรมนุษย์    
Economics of Human Resources                                               

3(3-0-6)                                
 

ศร     839 
ECS   839 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
Advanced International Economics 

3(3-0-6)                                

  
  3  ปริญญานพินธ ์  48   หน่วยกิต 
 

ศร     991 
ECS   991 

ปริญญานิพนธ ์
Dissertation 
 
 
 
 
 

48 



หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ/ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554)       14 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 
เลขรหสัตวัแรก หมายถงึ ระดบัของรายวิชา 

 7 - 9 หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑติ 
เลขรหสัตวักลาง หมายถงึ         กลุ่มวิชา 

1  หมายถึง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
2  หมายถึง วิธวิีจัย 
3   หมายถึง   กลุ่มวิชาประยุกต ์
4   หมายถึง   การศึกษารายบุคคล 

 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ ์  
   
 3.1.4  แผนการศึกษา 
           ให้มีแผนการเรียนรายภาค ในระบบทวิภาค ดังนีX  
 

ปีที+  1 
ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ศร 711  การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสงู    4 ศร 714  เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสงู    4 
ศร 712  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสงู    4 ศร 841 การศึกษารายบุคคล 1    3 
ศร 713  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสงู    4 วิชาเอก (เลือก) 1    3 

รวม   12 รวม   10 

ปีที+  2 
ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ศร 842 การศึกษารายบุคคล 2    3 วิชาเอก (เลือก) 5    3 
วิชาเอก (เลือก) 2    3 ศร 843 การศึกษารายบุคคล 3    3 
วิชาเอก (เลือก) 3    3 ศร 721  วิธวิีจัยทางเศรษฐศาสตร์และ 

            การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ    4 

วิชาเอก (เลือก) 4    3   
รวม   12 รวม   10 

ปีที+ 3 
ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
ศร 991 ปริญญานิพนธ ์   48 ศร 991 ปริญญานิพนธ ์   48 

รวม   48 รวม   48 
ปีที+ 4 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ศร 991 ปริญญานิพนธ ์   48 ศร 991 ปริญญานิพนธ ์   48 

รวม   48 รวม   48 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 
ศร 711 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณขัGนสูง      4 (4-0-8)        
   ทฤษฎีเศรษฐมิติกับการวิเคราะห์แบบจาํลองเศรษฐศาสตร์ : การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
การวิเคราะห์ผลและปัญหาทีLเกีLยวข้องกับแบบจาํลองเศรษฐมิติทัXง linear regression model non-linear 
regression model simultaneous-equation system, simulation model, limited dependent variable model; 
ทฤษฎีการประมาณค่าการถดถอย การวิเคราะห์ผลของแบบจาํลองอนุกรมเวลา แบบจาํลอง cross-sectional 
data และ แบบจาํลอง panel data ตลอดจนประเดน็ปัญหาใหม่ๆ ทีLเกิดจากพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐมิติ 
รวมทัXง กจิกรรมการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ECS 711   Advanced Quantitative Methods      
   Study of econometric theories and economic models: parameter estimation, analysis 
and problems associated with linear regression model, non-linear regression model, simultaneous-
equation system, simulation model, limited dependent variable model; analysis, formulation and 
estimation of time-series models, cross-sectional models and panel data model; an in-depth analysis 
focusing on the development of new knowledge in both theories and applications including computer 
estimation.  
 
ศร     712   ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุ์ลภาคขัGนสูง     4 (4-0-8) 
    ศึกษาการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครืLองมือในการอธบิายทฤษฎีนีโอคลาสสิกเกีLยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และการวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วน ความไม่แน่นอน และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
เกม และตลาดสินทรัพย์แบบจาํลองดุลยภาพทัLวไปของผู้บริโภค และผู้ผลิต ทฤษฎีสวัสดิการสังคม ทฤษฎี 
Core กับการได้ดุลยภาพระหว่างผู้บริโภคในสังคม ปัญหากลไกตลาดล้มเหลว จาก 3 สาเหตุหลัก คือ (1) 
ปัญหาผลกระทบภายนอก (2) ปัญหาสนิค้าสาธารณะ และ ปัญหากรรมสทิธิzในทรัพย์สนิไม่ชัดเจน และ (3) 
ปัญหากลไกตลาดล้มเหลวทีLสืบเนืLองจากด้านเทคนิคการผลิต การแก้ไขปัญหากลไกตลาดล้มเหลว ภาษีพิกู 
(Pigovian tax) การวิเคราะห์ดุลยภาพแบบบางส่วน (Partial Equilibrium) การกาํหนดส่วนแบ่งภาษีของ
ผู้บริโภคตามทฤษฎีของลินดาห์และโจฮันเสน (Lindahl-Johanson Tax) 
ECS  712   Advanced Microeconomics Theory      
   Study of consumer theory, producer theory, partial equilibrium analysis, uncertainty, 
asymmetric information, game theory, general equilibrium analysis of pure exchange, general 
equilibrium analysis with production, welfare economics, the core, problems of market failure from 
(1) externality (2) public goods and property rights problem (3) market failure from production 
technique, solutions to market failure, Pigovian tax, and Lindahl-Johanson tax.  
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ศร     713   ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาคขัGนสูง     4 (4-0-8) 
  ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคสาํนักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทัLวไป แบบจําลอง
การจาํเริญทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง (Real business cycle- RBC) 
การวิเคราะห์ด้วยเศรษฐศาสตร์เคนสเ์ซียน และสาํนักอืLนๆ ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
Mundell-Flemming Model ผลของการคาดคะเนต่ออัตราแลกเปลีLยน Over Shooting นโยบายมหภาคใน
ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด สังเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค ปัญหาการเงินระหว่างประเทศ ในกระแสโลกา 
ภิวัตน์ 
ECS 713 Advanced Macroeconomics Theory     
  Study of macroeconomics theory from various schools of thought, general equilibrium 
analysis, economic growth models, rational expectations, real business cycle (RBC) theory, dynamic 
analysis of the Keynesian model and other models, open economy models, Mundell-Flemming model, the 
effects of anticipation on exchange rates, over shooing, macroeconomic policy in the open economy, 
analysis of macroeconomics problems, problems of international monetary system in globalization. 
 

ศร      714   เศรษฐศาสตรส์าธารณะขัGนสูง      4 (4-0-8) 
   ศึกษาทฤษฎีพืX นฐานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การวิเคราะห์การจัดการภาครัฐด้วยแนวคิด
ต้นทุน-ผลได้ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการภาษีอากร เงิน
โอนและหนีXสาธารณะ แนวคิดและข้อเสนอพืX นฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีสวัสดิการ และภาวะทีL
เหมาะสมของสงัคม การใช้นโยบายเพืLอสวัสดิการของสงัคมหรือรัฐวิสาหกจิ 
ECS 714 Advanced Public Economics   
  Study of basic theory of public economics, cost-benefit analysis for public sector, 
efficiency and equity in the economy, economics of taxation, transfer payments and public debts, 
fundamentals of welfare economics, welfare theorem, social optimality, public policy for social welfare.    
    
ศร 721 วิธีวิทยาวิจยัทางเศรษฐศาสตรแ์ละการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  4 (3-2-7)   
   ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างและ
รูปแบบของการวิจัย การเลือกหัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมทีLเกีLยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย วิธกีารพัฒนาเครืLองมือเพืLอทาํการวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย ข้อมูลและการจัดการข้อมูล การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมการนาํเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ในทีLประชุม
ปฏบัิติการวิจัย 
ECS 721 Research Methodology in Economics and Workshop    
  Study of principle, approach, process, and methodology for research in economics, the 
structure and pattern of research, developing a research topic, writing a research proposal, analysis of 
literature review, research design, computer application for research, data and data management, data 
collecting and data analysis, preparation for research presentation.  
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ศร 811 การภาษีอากร         3 (3-0-6)  
  ศึกษาหลักการ ประเภท และแนวปฏบัิติของการภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิLม และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยศึกษาเกีLยวกับผู้มีหน้าทีLเสียภาษี ความรับผิดชอบ
ในการเสียภาษี การคาํนวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทาํแบบฟอร์ม การจัดทาํรายงานและการยืLนแบบ
แสดงรายการ ภาษีหัก ณ ทีLจ่าย ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีทีLรับรองทัLวไปกับประมวลรัษฎากร ภาษี
สาํหรับกจิการทีLได้รับการส่งเสริมการลงทุน อนุสญัญาภาษีซ้อน และประเดน็ปัจจุบันเกีLยวกบัภาษีอากรอืLน ๆ 
ECS   811   Taxation   
  Study of principle, type, and implementation of taxation such as income tax, corporate 
income tax, value-added tax, and specific business tax, duty and responsibility to pay tax, tax calculation, 
tax registration, tax form, tax report and filing tax, taxation for promoted business, tax treaties, and other 
current issues of taxation. 
 

ศร 812   การผลิตและการใชจ่้ายภาครฐั      3 (3-0-6) 
     ศึกษารายได้จากรัฐพาณิชย์ รายได้ของรัฐจากการขายสิLงของและบริการ รายได้อืLน ๆ ของ
รัฐ การใช้จ่ายของรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะ เป้าหมายทางด้านการผลิต การบริการ และ การกระจาย
รายได้ การใช้วิธปีระเมินผลโครงการเป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณ และผลต่อการกระจายรายได้ 
ECS 812   Economics of Government Production and Expenditure   
     Study of government revenue from commerce, government revenue from providing goods 
and services, other sources of government revenue, government expenditures, theory of public goods, 
goals in production, services, and income distribution, public project evaluation for government budgeting 
and income distribution. 
 

ศร     813 การจดัการหนีG สาธารณะ         3 (3-0-6) 
    ศึกษาแนวคิดเกีLยวกับหนีX สาธารณะและเงินคงคลัง เหตุผลของการก่อหนีX สาธารณะ 

ผลกระทบของหนีX สาธารณะ   กระบวนการจัดการหนีX สาธารณะ ตลอดจนทาํการศึกษา วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ จากกรณีตัวอย่างทัXงในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ECS  813   Public Debt Management       

    Study of concepts of public debt and treasury reserves, rationality for incurring public 
debt, the effects of public debt, the management process of public debt, studying and analyzing the 
case studies both in Thailand and foreign countries. 

 

ศร 831   เศรษฐศาสตรก์ารเมือง       3 (3-0-6) 
   ศึกษาแนวคิดของสาํนักเศรษฐศาสตร์การเมือง วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจทีLเกีLยวข้องกับ
การเมือง ตัXงแต่ยุคพาณิชย์นิยม ยุคการล่าอาณานิคมและการแสวงหาดินแดนใหม่ การปฏวัิติอุตสาหกรรม 
ภาวะเศรษฐกิจตกตํLาทัLวโลก อิทธิพลของการครอบงาํทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอาํนาจ บทบาทหน้าทีL
ของสถาบันภาครัฐทีLมีต่อระบบเศรษฐกิจ ทัXงด้านโครงสร้างของภาครัฐ การปฏิบัติการ การเลือกตัXง และ
อิทธิพลของพรรคการเมือง นโยบายภาครัฐเพืLอการจัดการทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณีตัวอย่างทีLแสดงการ
เชืLอมโยงระหว่างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิกบัการเมือง 
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ECS   831   Political Economy   
  Study of concepts from the schools of political economy, economic evolution of politics 
from mercantilism, imperialism, and the age of discovery, industrial revolution, global recession, the 
influence of economics domination from powerful countries, the roles of government organization on the 
economy regarding the government structure, implementation, election, and the influence of political 
party, the government policy for economic management, case studies about the linkage between the 
economic benefits and politics. 
 

ศร     832   เศรษฐศาสตรก์ารศึกษา       3 (3-0-6) 
   ศึกษาบทบาทของการศึกษาทีLมีต่อการพัฒนากาํลังคน อุปสงค์และอุปทานของการศึกษา 
การลงทุนและผลตอบแทนของการศึกษา การประเมินค่าทุนมนุษย์ นโยบายและการวางแผนกาํลังคนและ
การศึกษา บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการการศึกษา 
ECS  832   Economics of Education  
  Study of the roles of education on human development, the demand and supply of 
education, investment and returns of education, evaluation of human capital, policy and human 
planning and education, the roles of government and private sector on education management. 
 

ศร 833 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข       3 (3-0-6) 
  ศึกษาบทบาทและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขหลักและแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ทัXงระดับจุลภาคและมหภาคทีLเกีLยวข้องกับบริการสาธารณสุขอุปสงค์และอุปทานของบริการ
ด้านสุขภาพ บทบาทของภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ และประเมินผล
โครงการด้านสาธารณสุข โดยใช้เครืLองมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินและการคลังเพืLอการให้บริการ
ด้านสาธารณสขุ ปัญหาทางด้านการให้บริการสาธารณสขุ และนโยบายของรัฐ ศึกษากรณีประเทศไทย 
ECS   833   Health Economics  
  Study of the roles and importance of health economics, the principles and concepts of 
microeconomics and macroeconomics related to health services, the demand and supply of health 
services, the roles of government and private sector on health services provision, analysis and 
evaluation of projects on health services using the economic tools, the monetary and fiscal policies on 
health services, the problems of providing health services and the government policy on health 
services using the case studies in Thailand. 
 

ศร     834    เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา      3 (3-0-6) 
  ศึกษากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา นโยบาย ตลอดจน
วิวัฒนาการและข้อเทจ็จริงเกีLยวกับ การไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนา การเปลีLยนแปลงในโครงสร้าง  
เทคโนโลยี การค้าและการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน การเปลีLยนแปลงเชิง
สถาบัน และแบบจาํลองมหภาคของการพัฒนาเพืLอความยัLงยืน 
ECS  834   Economic Development   
  Study of paradigm of theory of economic development, policy, evolution, and the 
stylized facts regarding inequality in development, structural change, technology, trade and industrial 
revolution, agriculture, household industry, institutional change, and the macroeconomic models for 
sustaining development.  
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ศร     835   เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติ                3 (3-0-6) 
  ศึกษาประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิLงแวดล้อม เทคนิคทีLใช้ใน
การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรข้ามเวลาทัXงทีLเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีL
ใช้หมดและทีLสามารถสร้างขึXนมาใหม่ได้ ระดับการใช้ทีLเหมาะสม การจัดเกบ็ภาษี การให้เงินอุดหนุน อัตรา
ดอกเบีX ยและความไม่แน่นอนทีLมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากร วิธีการจัดสรรทรัพยากรทีLไม่ผ่านตลาด ปัญหา
ทรัพยากรสาธารณะ แนวทางในการจัดการนโยบายและกฎหมายเกีLยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทย 
ECS 835 Natural Resource Economics  
  Study of the types of natural resources, specific characteristics of natural resources, 
the relationships between natural resources, economic development, and environmental preservation, 
techniques in analyzing natural resources, analysis of allocating natural resources over time for both 
depleted and renewable natural resources, the optimal usage level of natural resources, taxation, 
subsidization, interest rates and uncertainty for resource allocation, resource allocation through 
unmarket method, problems of common tragedy, approaches to imposition of policy and regulations 
on the usage of natural resources in Thailand. 
 
ศร     836    เศรษฐศาสตรสิ์+งแวดลอ้มและผลกระทบภายนอก     3 (3-0-6) 
  ศึกษาแนวคิดเกีLยวกับเศรษฐศาสตร์สิLงแวดล้อม ชนิดและแหล่งทีLมาของมลพิษ ทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์ทีLใช้ในการวิเคราะห์เพืLอการตัดสินใจและการวางนโยบายเกีLยวกับสิLงแวดล้อม แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์เกีLยวกับระดับทีLเหมาะสมของภาวะมลพิษ มาตรฐานภาวะมลพิษ การจัดการเกีLยวกับ
สิLงแวดล้อม การวัดผลได้ผลเสียของปัญหาสิLงแวดล้อมทีLผ่านและไม่ผ่านกลไกตลาด ซึLงได้แก่ การสาํรวจ
ความคิดเห็นและการออกเสียงประชามติ การวัดความเต็มใจในการจ่าย เทคนิคทีLใช้ในการวัดค่าของ
ทรัพย์สนิ การตรีาคาค่าของชีวิต ค่าของการพักผ่อน ผลกระทบของสิLงแวดล้อมต่อภาวะการผลิต จริยธรรมทีL
เกีLยวข้องกบัภาวะแวดล้อม ปัญหามลพิษของไทยและของโลก ปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบ กฎหมาย
สิLงแวดล้อม การอนุรักษ์และระบบการจัดการสิLงแวดล้อมของไทย 
ECS   836   Environmental Economics and Externalities  
  Study of concepts of environmental economics, types and origins of pollution, theories 
in economics used in decision making and policy planning for the environment, cost-benefit analysis for 
environmental problems with and without market mechanism such as polls and majority voting, 
measurement of willingness-to-pay, techniques in asset evaluation, evalutation for value of life, the 
value of leisure, the effects of environment on production, the ethics related to the environment, 
pollution problems in Thailand and the world, problems regarding the effects of global warming, 
environmental law, preservation and managing system for environment in Thailand. 
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ศร       837   เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค      3 (3-0-6) 
  ศึกษาวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และภูมิภาคใกล้เคียง ศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายและกฎหมายทีLส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ
ประเทศในภมิูภาค 
ECS   837 Thai and Regional Economy       
  Study of evolution in economics, society, and politics in Thailand and neighboring 
regions, analysis   of economic situations, policy and law that have the impacts on Thailand and other 
countries in the region. 
 
ศร      838   เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษย ์      3 (3-0-6) 
  ศึกษาอุปสงค์และอุปทานแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงานสหภาพแรงงาน กฎหมายค่าจ้าง 
ขัXนตํLา และการแบ่งแยก การลงทุนในทุนมนุษย์ แบบจําลองของเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน ทฤษฎีประชากร การ
ทดแทนระหว่างปริมาณ-คุณภาพในแนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเจริญพันธุ์ และปฏิสัมพันธ์ทีLเกีLยวกับ
ภมิูหลังของครอบครัว ความสามารถ สุขภาพ การศึกษาและรายได้ การผลิตและอุปสงค์ของการให้บริการ
ทางกายภาพและบุคลากร ความไม่แน่นอน การประกนัสขุภาพและการเงินทางด้านการบริการทางการแพทย์ 
รวมทัXงกรณีศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศไทย 
ECS   838    Economic of Human Resources      
  Study of the demand and supply of labor, structure of labor market, labor union, law of 
minimum wage and discrimination, investment in human capital, the models of household economics, 
theory of population, substitution between quantity and quality in the economic concept of fertilization, 
interactions between the background, family, capability, health, education, and income, production and the 
demand for physical services and personnel, uncertainty, health insurance and finance in medical services, 
case studies for situations in human resources in Thailand. 
 
ศร 839 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
    ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการนาํไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมเนืX อหาเกีLยวกับบัญชีดุลการชําระเงิน การปรับตัวของดุลการชําระเงิน 
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลีLยนแปลงของอัตราแลกเปลีLยน รวมถึงนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกจิแบบเปิด 
ECS   839   Advanced International Economics      
   Study of topics involved international trade theory, international finance and their 
implications for economic policy. The course will cover balance of payments accounting and the 
intertemporal approach to the current account, capital movement and other accounts, relation between 
trade, growth and development, international investment and multinational enterprise, and impact of 
exchange rate fluctuations, including monetary and fiscal policy in open economies. 
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ศร 841 การศึกษารายบุคคล 1        3 (2-2-5)  
  ศึกษาอย่างลึกซึX งในหัวข้อใดหัวข้อหนึL งทีL นิสิตสนใจเป็นพิเศษ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และนําเสนอเนืX อหาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีLปรึกษาทีLมีความสามารถตรงตามหัวข้อ และ
เทคนิควิธกีารทีLจาํเป็น 
ECS 841 Individual Study 1         
  In-depth study of a specific topic under student’s interest using analysis, synthesis, 
and presentation supervised by an instructor with relevant field of specialization.  
 
ศร 842 การศึกษารายบุคคล 2                                    3 (2-2-5)                                
      ศึกษาอย่างลึกซึX งในหัวข้อและเครืLองมือทางเศรษฐศาสตร์ทีLนิสิตสนใจเป็นพิเศษโดยมี
วิธกีารวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และนาํเสนอเนืXอหาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีLปรึกษาทีLมีความสามารถตรง
ตามหัวข้อ และเทคนิควิธกีารทีLจาํเป็น 
ECS  842    Individual Study 2         
    In-depth study of a specific topic and tools under student’s interest using analysis, 
synthesis, and presentation supervised by an instructor with relevant field of specialization.  
 
ศร     843    การศึกษารายบุคคล 3                                    3 (2-2-5) 
      ศึกษาอย่างลึกซึX งในหัวข้อใดหัวข้อหนึLงทีLนิสิตสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ทีLปรึกษาทีLมีความสามารถตรงตามหัวข้อและเทคนิควิธีการทีLจาํเป็น โดยให้มีการนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทีLมีความเชีLยวชาญในสาขานัXน 
ECS  843   Individual Study 3         
   In-depth study of a specific topic and tools under student’s interest supervised by an 
instructor with relevant field of specialization and presented through guest lectures by leading 
researches.  
 
 

ศร      991   ปริญญานิพนธ ์                           48  
      การวิจัยขัXนสูง ทีLเน้นความริเริLมสร้างสรรทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ เพืLอสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทีLเกีLยวข้องกบัประเดน็ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
ECS   991   Dissertation           
  Advanced research towards academic creativity, integration of various fields in 
economics, and applying for new knowledge related to the research problems in public economics. 
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3.2   ชื+อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
 

        3.2.1 อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
 

ลาํดบั รายชี+อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที+จบ 

สถาบนัที+สาํเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชมพูนุท  
โกสลากร เพิLมพูนววิัฒน ์
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 รศ.ดร.เรณ ู สขุารมณ ์
 

ศ.บ. , 2519 
ศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2523 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า ณ เมือง
ลินคอล์น ประเทศสหรัฐอเมริกา  

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 รศ.ดร.อ้อทพิย์   
ราษฎร์นิยม 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

4 รศ.ดร.สติานนท ์ 
เจษฎาพิพัฒน ์

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), 
2519 
M.Sc. (Agricultural 
Economics), 2523 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
2527 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยอลิลินอยส ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

5 ผศ.ดร.กติตมิา   
สงัขเ์กษม 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2517 
D.A. (Economics), 2519 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยไมอาม ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
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3.2.2  อาจารยป์ระจํา 
 

ลําดบั รายชื+อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)   
ปีที+จบ 

สถาบนัที+สาํเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.เรณ ู สขุารมณ ์
 

ศ.บ. , 2519 
ศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2523 
Ph.D. (Agricultural 
Economics), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า ลินคอล์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 รศ.ดร.อ้อทพิย์   
ราษฎร์นิยม 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), 
2525 
ปร.ด. (ประชากรและการ
พัฒนา), 2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 รศ.ดร.ชมพูนุท  
โกสลากร เพิLมพูนววิัฒน ์
 

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

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

4 รศ.ดร.สติานนท ์ 
เจษฎาพิพัฒน ์

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเกษตร), 2519 
M.Sc. (Agricultural 
Economics), 2523 
Ph.D. (Agricultural 
Economics), 2527 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยอลิลินอยส ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

5 ผศ.ดร.กติตมิา   
สงัขเ์กษม 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2517 
D.A. (Economics), 2519 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยไมอาม ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

6 ผศ.ดร.สารี  
วรวิสทุธิzสารกุล 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2533 
Ph.D. (Economics), 2543 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอนิเดยีนา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

7 ดร.รัชพันธุ ์เชยจิตร 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

8 ดร.จิรวัฒน ์ 
เจริญสถาพรกุล 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
2537 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2542 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
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3.2.2  อาจารยป์ระจํา (ต่อ) 
 

ลําดบั รายชื+อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)   
ปีที+จบ 

สถาบนัที+สาํเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

9 ดร.สวุิมล  เฮงพัฒนา 
 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ), 
2546 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

10 อ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท 
 

ศ.บ. , 2540 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2543 
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์)  
(ภาษาองักฤษ), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

11 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส ศ.บ. , 2542 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2545 
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2554 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

12 อ.ดร.วรรณสนิท ์ 
สตัยานุวัตร์ 

ศ.บ. , 2540 
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), 
2543 
M.A. (Economics), 2551 
 
Ph.D. (Economics), 2554 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า ลินคอล์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า ลินคอล์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

13 อ.ดร.TAM BUI THI 
MINH 
B-4514412 

B.E. (International Trade), 
2544 
M.A. (Economics of 
Development), 2546 
 
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์  
(ภาษาองักฤษ), 2553 

Foreign Trade University, Vietnam 
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3.2.3  อาจารยพ์เิศษ 
 

ลําดบั ชื+อ – นามสกุล คุณวุฒิ และสาขาวิชา สถาบนัที+สําเร็จการศึกษา 
1 ศ.ดร.ฉัตรทพิย์  นาถสภุา Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยทฟัท ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2 ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสริิวัฒน์ Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยจอร์เจีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3 Prof. Stephen E. Reynolds, Ph.D. Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4 Assoc. Prof. Richard Fowles, Ph.D.  Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยยูทาห์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
5 รศ.ดร.สมชาย  รัตนโกมุท Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยยูทาห์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
6 รศ.ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ ์ Ph.D. (Land Economics) มหาวิทยาลัยแคมบริดจ ์

สหราชอาณาจักร 
7 รศ.ดร.พอพันธ ์อุยยานนท ์ Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยนิวองิแลนด์  

ประเทศออสเตรเลีย 
8 รศ.ดร.วรเวศม์  สวุรรณระดา Ph.D. (Public Economics) มหาวิทยาลัยโอซาก้า  

ประเทศญีLปุ่น 
9 รศ.ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเทศไทย 
10 ผศ.ดร.สมประวิณ  มันประเสริฐ Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยแมรีLแลนด์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
11 ดร.สถิตย์ ลิLมพงศ์พันธ ์ Ph.D. (Development 

Administration) 
สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประเทศไทย 

12 ดร.ฐิติเทพ  สทิธยิศ Ph.D. (International Finance 
and Monetary Policy) 

มหาวิทยาลัยแคลร์บัณฑติ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

13 ดร.ศิวัสน์  เหลืองสมบูรณ ์ Ph.D. (Economics)  มหาวิทยาลัยลอนดอน  
สหราชอาณาจักร 

14 ดร.ทองใหญ่  อยัยะวรากูล Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยดุก๊  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

15 ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนาชัย Ph.D. (Economics) มหาวิทยาลัยยูทาห์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4.  องคป์ระกอบเกี+ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) 

  ไม่มี  

 
5.  ขอ้กําหนดเกี+ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั  
 ผู้ทีLจะสาํเรจ็การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑติ ต้องดาํเนินการให้ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึLงของ
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุมวิชาการทีLมีรายงานการประชุม 
 

  5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
             การทําปริญญานพินธ ์ 
             นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ องทาํปริญญานิพนธ์  และดาํเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญา

นิพนธ ์ เมืLอได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 1 ภาคการศึกษา โดยไม่ เกินภาคเรียนทีL 7 

สาํหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต กาํหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา 

หากมิได้ ดาํเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาค
การศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัย  
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
  5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจเกีLยวกบัหลักการและทฤษฎีทีLสาํคัญในเนืXอหาทีLศึกษา 
  5.2.2  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทัXงประยุกต์ความรู้ต่างๆ ทีLเหมาะสม

กบัการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  5.2.3  สามารถบูรณาการความรู้ทีLศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีLเกีLยวข้อง 
  5.2.4  สามารถสืLอสารอย่างมีประสทิธภิาพทัXงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของนาํเสนอ

อย่างเหมาะสม 
  5.2.5  สามารถใช้กระบวนการวิจัยทีLสามารถอธบิายผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาความรู้

ด้านเศรษศาสตร์และศาสตร์อืLนทีLเกีLยวข้องไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองต่อไป 
 

   5.3   ช่วงเวลา  
                นิสิตจะดาํเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์  เมืLอได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ 

วไม่ น้อย กว่ า 1 ภาคการศึกษา โดยไม่ เกนิภาคเรียนทีL 7 
 

  5.4   จํานวนหน่วยกิต 
          จาํนวน 48 หน่วยกติ 
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  5.5   การเตรียมการ 
           นิสิตดาํเนินการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ และรายชืLอคณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญา
นิพนธ ์ ทีLได้รับความเหน็ชอบจากประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว เพืLอให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  หลังจากนัXนจึงดาํเนินการตามข้อ 5.1 การทาํปริญญานิพนธ ์
 

  5.6   กระบวนการประเมินผล  
           หลักสูตรกาํหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธข์องนิสติในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ ซึLงเป็นทีLยอมรับในสาขาวิชานัXน 
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หมวดที+ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทัXงกระแสหลักและกระแส
ทางเลือกแบบบูรณาการควบคู่ไปกับความรู้ด้านศาสตร์
อืLนๆ ทาํให้บัณฑิตทีLจบออกไปมีความสามารถในการ
สอนแบบใหม่ทีL เน้นบูรณาการและปัญหาเป็นแกน 
รวมทัXงงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แบบบูรณาการ 

1. มีการสอนและประเมินผลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ทีLเป็น
แบบบูรณาการ นอกจากนีX ยังจัดให้มีวิชาการศึกษา
รายบุคคลทีL บูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ
สาขาวิชาต่างๆ  เข้าด้วยกนั 

2. มีทักษะในการสืL อสารและเขียนงานวิ จัยเป็น
ภาษาองักฤษ 

2. กาํหนดให้นิสิตเสนอสัมมนา เขียนวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทัXงกําหนดให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในวารสารนานาชาติเพืLอการจบการศึกษา 

3. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

3. กาํหนดให้นิสิตรายวิชาหลักการสอนและการประกัน
คุณภาพ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
 

 2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สงัคม 
2. เป็นผู้มีความซืLอสตัย์มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย 
สามารถจัดการปัญหาโดยอาศัยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ทีLมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
3. มีภาวะผู้นาํในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มีการเรียนการสอนในรายวิชาทีL
ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นิสติ 
2. กาํหนดเกณฑ์จรรยาบรรณทาง
วิชาการหรือการวิจัยทุกรายวิชา 
3. ส่งเสริมการแสดงออกซึLงภาวะผู้นาํ
โดยมอบหมายการทาํงานเป็นทีมทัXง
ในรายวิชา และกจิกรรมนอกชัXนเรียน 
4. กําหนดให้นิสิตเผยแพร่บทความ
วิจัยทัXงในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. ประเมินจากผลงานของนิสิตและมี
การพิจารณาบทลงโทษหากคัดลอก
ผลงานของผู้อืLน 
2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การเป็นผู้นาํกลุ่ม และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 
3. ประเมินผลการนาํเสนอรายงาน 
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 2.2  ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1.  มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเนืXอหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ตรรก
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพืL อสร้าง
งานวิจัยสาํหรับเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีL
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีL
เกีLยวข้องได้เป็นอย่างดีและเท่าทัน
การเปลีLยนแปลง 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขา
ทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีL
เกีLยวข้องได้เป็นอย่างด ี

1. มีการบรรยาย อภปิราย สมัมนา
ร่วมกนัระหว่างอาจารย์และนิสติ 
2. เชิญผู้เชีLยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ และเข้าร่วมสมัมนากบั
หน่วยงานภายนอก 
3. มีการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญ และฝึกฝนการทาํ
วิจัยแบบเดีLยวและกลุ่ม 

1. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การ
สอบปากเปล่า การนาํเสนอรายงาน 
และผลงานวิจัยรวมถึงงานปริญญา
นิพนธ ์
2. ประเมินผลจาํนวนงานวิจัยของ
นิสติทีLได้เข้าร่วมนาํเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ 
3. ประเมินผลจาํนวนงานวิจัยของ
นิสติทีLได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

   
 2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการแก้ 
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ประเดน็ทางเศรษฐกจิ 
2.  สามารถบูรณาการงานวิจัยเพืL อ
พัฒนาและสร้างความรู้ใหม่รวมทัXง
การให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครืLองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเดน็
หรือปัญหาทีL ซับซ้อนได้อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาทีLศึกษากบัความรู้ในศาสตร์
อืLนๆ ทีLเกีLยวข้องได้อย่างเทา่ทนัการ
เปลีLยนแปลง 

1.ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
2. เปิดสอนรายวิชาวิธวิีทยาวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพืLอฝึกทกัษะด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการ 
3. จัดให้มีเวทแีลกเปลีLยนความรู้ทาง
วิชาการ การอภิปราย การสมัมนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

1. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การ
สอบปากเปล่า การนาํเสนอรายงาน 
และผลงานวิจัยรวมถึงงานปริญญา-
นิพนธ/์สารนิพนธ ์
2. ประเมินผลจาํนวนกจิกรรม/
โครงการ และผลงานวิชาการทีLจัดขึXน 
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2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สามารถแก้ไขปัญหาทีLมีความ
ซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสงูได้
ด้วยตนเอง 
2. มีความรับผิดชอบในการดาํเนิน 
งานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อืLน
อย่างเตม็ทีL 
3. มีความเป็นผู้นาํทีLเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพืLอเพิLมพูน
ประสทิธภิาพในการทาํงานเป็นทมี 

1. เน้นการเรียนการสอนทีLให้นิสติ ได้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพ
ปัญหาทีLเกดิขึXนในอดีต ปัจจุบัน หรือ
อนาคต รวมถึงวิธกีารในการแก้ปัญหา 
2. ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาํคัญ และกาํหนดให้มีการทาํงาน
เป็นกลุ่ม 
3. กาํหนดให้มีการทาํรายงาน หรืองาน
ทีLมอบหมายในแต่ละวิชา และมีการ
นาํเสนอผลงานหรือรายงาน นัXน  ๆ
ตลอดจนจัดสัมมนาแลก เปลีLยนเรียนรู้
ในหลักสตูร       

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิต ในการทาํรายงาน 
การนาํเสนอผลงาน หรือรายงานในวิชา
ต่าง  ๆหรือการสอบปริญญานิพนธ ์
2. ประเมินตนเองและผู้เข้าร่วม
กจิกรรม/โครงการ 

  

  
 2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื+อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1.  มีทกัษะในการใช้เครืLองมือด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยีสืLอสารทีL
มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม 
2. มีทกัษะในการใช้เครืLองมือหรือ
วิธกีารทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทีLเกีLยวข้องกบัเศรษฐกจิ 
3. มีทกัษะในการนาํเสนอและ
สืLอสารโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม         

1. มีวิชาทีLใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และสถิติมประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกจิ 
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีLเน้น
ให้มีการสัมมนา การทาํรายงานทีLใช้
สืLอและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินผลในแต่ละราย วิชาทีLใช้
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสถิติมาประยุกต์ใช้ 
2. ประเมินผลจากความสามารถใน
การนาํเสนอผลงานของนิสติ 
ทางด้านเทคนิคการนาํเสนอ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนที+แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันีG  
 ดา้นที+  1  คุณธรรมและจริยธรรม 
 1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร 
 และสงัคม 

2. เป็นผู้มีความซืLอสัตย์มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย สามารถจัดการปัญหาโดยอาศัย
หลักคุณธรรม จริยธรรม ทีLมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 3. มีภาวะผู้นาํในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ดา้นที+  2  ความรู ้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนืXอหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์       

2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้ตรรกทางด้านเศรษฐศาสตร์เพืLอ
สร้างงานวิจัยสาํหรับเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาต ิ
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีLเกีLยวข้องได้เป็นอย่าง
ดีและเทา่ทนัการเปลีLยนแปลง 

  4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีLเกีLยวข้องได้เป็นอย่างด ี
 ดา้นที+  3  ทกัษะทางปัญญา 
 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏบัิติในการแก้ปัญหาและแนวทางในการ
 พัฒนาประเดน็ทางเศรษฐกจิ 

2. สามารถบูรณาการงานวิจัยเพืLอพัฒนาและสร้างความรู้ใหม่รวมทัXงการให้ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการ 

 3. สามารถใช้เทคนิคหรือเครืLองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาทีL
 ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืLนๆ ทีLเกีLยวข้องได้อย่างเท่า
 ทนัการเปลีLยนแปลง 
 ดา้นที+ 4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 1. สามารถแก้ไขปัญหาทีLมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสงูได้ด้วยตนเอง 
 2. มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อืLนอย่างเตม็ทีL 
 3.  มีความเป็นผู้นาํทีLเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพืLอเพิLมพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 เป็นทมี 
 ดา้นที+  5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื+อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีทักษะในการใช้เครืLองมือด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสืLอสารทีLมีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
 เหมาะสม 
 2. มีทักษะในการใช้เครืL องมือหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ มา
 ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทีLเกีLยวข้องกบัเศรษฐกจิ 
 3. มีทกัษะในการนาํเสนอและสืLอสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที+แสดงการกระจายความรบัผดิของมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะทางการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื+อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลย ี

การพฒันาผลการเรียนรู ้ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
ECS 711  การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสงู � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 712  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสงู � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 713  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสงู � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 714  เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสงู � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 721  วิธวีิทยาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการสมัมนา
เชิงปฏบิัติการ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 811  การภาษีอากร � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 812  การผลิตและการใช้จ่ายภาครัฐ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 813  การจัดการหนีXสาธารณะ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 831  เศรษฐศาสตร์การเมือง � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 832  เศรษฐศาสตร์การศึกษา                                                                  � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 833  เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที+แสดงการกระจายความรบัผดิของมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(ต่อ) 
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะทางการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื+อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลย ี

ECS 834  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 835   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 836  เศรษฐศาสตร์สิLงแวดล้อม � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 837   เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิภมูิภาค � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 838  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 839  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 841  การศึกษารายบุคคล 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 842  การศึกษารายบุคคล 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 843  การศึกษารายบุคคล 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ECS 991  ปริญญานิพนธด์ุษฎีบัณฑติ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 

หมายเหตุ      �  ความรับผิดชอบหลัก           �  ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที+ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 
 
1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
 1. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตํLากว่า 3.00 
 2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดทีL 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนีX  

 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขัXน ดังนีX  
ระดับขัXน ความหมาย ค่าระดับขัXน 

A ดีเยีLยม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

 3. การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาํหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination)  
 4. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 5. เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 6. ผลงานปริญญานิพนธต้์องได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศทีLมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัLนกรอง (Peer Review) และเป็นทีL
ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 7. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุม
วิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
 
2.  กระบวนการสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิr ของนสิิต 
 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามทีLก ําหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาํหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาสะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาอืLนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทาํรายงานผลการทวนสอบเพืLอเป็น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจาํทุกปี 
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3.  เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

  
 เงื+อนไขการสําเร็จการศึกษาระดบัปรชัญาดุษฎีบณัฑิต    
 การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เป็นแผนการศึกษาทีLมีการทาํ
ปริญญานิพนธ์และการเรียนรายวิชา นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 29 หน่วยกิต และหมวด
วิชาเอก 15 หน่วยกิต รวมทัXงสิXน 44 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตํLากว่า 3.00 สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และเงืLอนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และนิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทาํปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกติ ทัXงนีX  ต้องมีการเสนอปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัXนสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึLง
ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับ
การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศทีLมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัLนกรอง (Peer Review) และเป็นทีLยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 เงื+อนไขการสําเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 
  ในกรณีทีL ผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์หากไม่ประสงค์จะสําเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตอันเนืLองมาจากสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาเสนอให้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทัXงนีX ให้
เป็นไปตามเงืLอนไขการสาํเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องผ่าน
การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกติ ได้รับคะแนนเฉลีLยไม่ตํLากว่า 3.00 ต้องนาํเสนอปริญญานิพนธ์
โดยผ่านการสอบปากเปล่าขัXนสุดท้ายโดยคณะกรรมการทีLสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
แต่งตัXง  และผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึLงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุม
วิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding) ทัXงนีX ต้องให้สาํเรจ็การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในเวลา 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
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หมวดที+ 6 การพฒันาอาจารย ์
 
1.  การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

   1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน/คณะบทบาท 
หน้าทีL ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักสตูรทีLสอน 
   1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิLมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพืLอส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนืLอง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทัXงในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพืLอเพิLมพูนประสบการณ ์
 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์
 

   2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนการสอน ทกัษะการวดัและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏบัิตกิารเกีLยวกบัวิธกีารจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทัLวไปและเน้นผู้เรียน
เป็นสาํคัญ รวมทัXงเทคนิคการสอน 
  2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเกีLยวกบัวิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
  2.1.3 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสมัมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏบัิติการเพืLอพัฒนาทกัษะในการ 
บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน 
 

 2.2 การพฒันาวิชาการและดา้นวิชาชีพดา้นอื+นๆ 
  2.2.1 จัดสรรทุนเพืLอส่งเสริมให้คณาจารย์ทาํงานวิจัยเพืLอเพิLมพูนความรู้และประสบการณ์ ทีLเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม 
  2.2.2 จัดสรรทุนเพืLอสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทัXงในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
  2.2.3 สร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพืLอขอตาํแหน่ง
วิชาการ  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ/หรือนโยบายสาธารณะ 
  2.2.4 สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การอบรมและสมัมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ/ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554)     37 
ลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต/ปรัชญาดษุฎบีณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)                  37 

 

หมวดที+ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 1.1 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้
ผู้สอนดาํเนินการจัดทาํตารางสอนของแต่ละภาคเรียน 
  1.2  ติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ดาํเนินการจัดประชุมเพืLอติดตาม
ผลการเรียนการสอน เพืLอให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาํหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาํทุกปีอย่าง
ต่อเนืLอง 
 1.4  ประเมินผลการเรียนการสอน 
 1) เมืLอสิXนสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของ
ตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา ตามแบบ ปค.003 
  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร เพืL อใช้ข้อมูลเพืLอการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทกัษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิLงอาํนวยความสะดวกทีL
ส่งผล กระทบต่อคุณภาพของหลักสตูร และจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลักสตูรเสนอคณบด ี
  1.5  ดาํเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.6  ติดตามผลการดาํเนินงานหลักสตูร เพืLอใช้ข้อมูลเพืLอปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทกัษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิLงอาํนวยความสะดวกทีLส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลักสตูรเสนอคณบด ี
  1.7  ประเมินผลการดาํเนินงานหลักสูตรเมืLอครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
นิสติ ชัXนปีสดุท้ายก่อนสาํเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ จากนัXนจัดทาํร่างรายงานผลการดาํเนินงานหลักสตูร 
  1.8  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน โดยบัณฑติทีLสาํเรจ็การศึกษา  
  1.9  ปรับปรุงหลักสูตรโดยนําผลการประเมินจากข้อ 1.7 และ 1.8  มาปรับปรุงให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกบัการเปลีLยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 
 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
   2.1 การบริหารงบประมาณ 
   2.1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ของหลักสตูร 
   2.1.2 วางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีให้สอดคล้องกบัรายได้และค่าใช้จ่ายทีLจะเกดิขึXน  
   2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับการวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิLม
จาํนวน ทรัพยากรการเรียนการสอนของสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
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 2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที+มีอยู่เดิม     
 2.2.1 มีความพร้อมด้านหนังสอื ตาํรา และการสบืค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสาํนักหอสมุดกลางทีL
มีหนังสือทีLเกีLยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ทีLเกีLยวข้อง โดย
สาํนักหอสมุดกลาง มีจํานวนหนังสืออ้างอิงและตําราด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจํานวนตําราวิชาการ 
ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนดังนีX  
 -  ตาํราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์  จาํนวน   5,000   เล่ม 
 -  เครืLองคอมพิวเตอร์ (PC) จาํนวน 10 เครืLอง 
 -  โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 -  ห้องประชุม  (ห้องใหญ่) สาํหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา  จาํนวน 1 ห้อง 
 -  ห้องประชุม (ห้องเลก็)  สาํหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา  จาํนวน 2 ห้อง 
 -  ห้องศึกษาค้นคว้าสาํหรับนิสติระดับบัณฑติศึกษา จาํนวน 1 ห้อง 
 -  มีระบบเครือข่ายสบืค้นออนไลน์สาํหรับนิสติระดับบัณฑติศึกษา 
 2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ+มเติม 
 2.3.1 ประชุมให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการ
สอน ตาํรา วารสารทางวิชาการ และสืLออเิลก็ทรอนิกส ์
 2.3.2 วางแผนและจัดทาํข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 2.3.3 จัดสรรงบประมาณประจาํปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตาํรา วารสารทาง
วิชาการ และสืLออเิลก็ทรอนิกส ์
 2.3.4 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 
 2.4.1 สาํรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาํทุกปีจากคณาจารย์และนิสติ 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะทีL
คณาจารย์และนิสติสามารถใช้บริการได้ 
 
3.   การบริหารคณาจารย ์
   3.1 การรบัอาจารยใ์หม่  
 3.1.1  ทาํบันทึกข้อความถึงกองการเจ้าหน้าทีL  เรืLองเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพืLอสมัคร
สอบคัดเลือกตาํแหน่งอาจารย์ประจาํสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ซึLงต้องมีคุณสมบัติดังนีX
  1) สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาทีLเกีLยวข้อง 
  2) เป็นผู้ทีLผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์นระดับปริญญาเอกแล้ว 
 3.1.2  กองการเจ้าหน้าทีL ดาํเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยติดบอร์ดประกาศรับสมัคร
งานของกองการเจ้าหน้าทีL ชัXน 3 อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศ
ทาง http://news.swu.ac.th/job.asp  
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   3.1.3 หลังจากสิXนสดุระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ดาํเนินการแต่งตัXงคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  
   3.1.4 ดาํเนินการสอบคัดเลือกตามวิธกีารทีLคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กาํหนด  
   3.1.5 สรุปผลการสอบคัดเลือกฯ และแจ้งรายชืLอผู้ทีLสอบคัดเลือกได้ไปยังกองการเจ้าหน้าทีL 
เพืLอดาํเนินการบรรจุแต่งตัXงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหน่งอาจารย์ ประจาํสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ 
 

  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
   3.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครัX ง เพืLอ
ติดตามผลกาดาํเนินงานของหลักสตูรประจาํปี 
    3.2.2 จัดประชุมคณาจารย์ผู้เกีLยวข้องเพืLอรับฟังข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครัXง 
  3.3  หลกัเกณฑใ์นการแต่งตัGงคณาจารยพ์เิศษ 
 3.3.1 กาํหนดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อทีL
ต้องการความเชีLยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 3.3.2 กาํหนดคุณสมบัติคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
และ/หรือความเชีLยวชาญ 
 3.3.3 การเชิญและการจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
   4.1 การกําหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
  4.1.1 สาํเรจ็การศึกษาไม่ตํLากว่าระดับปริญญาตรี   
   4.1.2 กาํหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีLทีLต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทาํงาน  
   4.1.3 มีประสบการณ์หรือทกัษะทีLชาํนาญทางด้านวิชาชีพ รวมทัXงมีทศันคติทีLดีต่องาน  
   4.2 การวางแผนและดําเนนิการเพิ+มทกัษะความรูเ้พื+อการปฏิบติังาน 
 4.2.1 วางแผนและดาํเนินการพัฒนาบุคลากรเพืLอเพิLมพูนทกัษะความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
ในภาระงานทีLรับผิดชอบ โดยการอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏบัิติการ  
  4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับคณาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการและ
โครงการวิจัย   
 
5.  การสนบัสนุนและการใหคํ้าปรึกษา 
   5.1 การใหคํ้าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื+นๆ แก่นสิิต 
  5.1.1 ให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอืLนๆ แก่นิสิต กระทาํโดยผ่านระบบอาจารย์ทีLปรึกษา และ
อาจารย์ทีLปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 
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  5.1.2 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทัXง
ตามตารางเวลาหรือนัดหมาย 
  5.1.3 มีเจ้าหน้าทีLประจาํหลักสตูรเพืLอการประสานงานระหว่างนิสติกบัคณาจารย์  
 

   5.2  การอุทธรณข์องนสิิต  
  นิสิตทีLถูกลงโทษ มีสิทธิยืLนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ นับตัXงแต่วันรับทราบคาํสัLงลงโทษ โดยคาํร้องต้องทาํเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยืLน
เรืL องผ่านสํานักงานเลขานุการคณบดีสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะหลังจากนัXน
คณะกรรมการกรรมการบริหารสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนาํเรืLองเข้าทีLประชุมเพืLอ
พิจารณา โดยคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการกรรมการบริหารสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ถือเป็นทีLสิXนสดุ 
 
6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายทีLจะพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทีLมีความเป็น  
เอกลักษณ์ ทันสมัย และสามารถสนองตอบการเปลีLยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย 
รวมทัXง การเผชิญปัญหาเกีLยวกับ ธรรมาภิบาล ความยากจน การกระจายรายได้ การเปลีLยนแปลงของ
ระบบนิเวศน์ ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น ดังนัXน 
สาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ในฐานะทีLเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทีLสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคม ได้เลง็เหน็ถึงความจาํเป็นในการผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทีLมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยในการปรับปรุงหลักสูตรนีX ได้ศึกษาจากการสาํรวจนิสิตใน
หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบุคคลทัLวไปทีLมีความสนใจใน
หลักสตูร รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพืLอให้สามารถปรับปรุงเนืX อหาสาระของหลักสูตร
ไปประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับท้องถิLนและระดับประเทศอย่าง
เหมาะสม 
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7.  ตวับ่งชีG ผลการดําเนนิการ (Key Performance Indicator) 
 

ดชันีบ่งชีG ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารย์ประจาํหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพืLอวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร  � � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีLสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้าม)ี  

� � � � � 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาค สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

� � � � � 

4. จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิXนสุดภาคการศึกษาทีLเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  

� � � � � 

5. จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิXนสดุปีการศึกษา  � � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิzของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทีLกาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาทีLเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

- � - � - 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการดาํเนินงาน
ทีLรายงานใน มคอ.7 ปีทีLแล้ว  

- � � � � 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ด้านการจัดการเรียนการสอน � � � � � 

9. อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึLงครัXง � � � � � 

10. จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี � � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ทีLมีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลีLยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

- - - - � 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทีLมีต่อบัณฑติใหม่ เฉลีLยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - � 
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หมวดที+ 8 การประเมินและปรบัปรุงดําเนนิการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
          1.1.1 ประชุมร่วมกันของคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพืL อแลกเปลีLยนความคิดเห็นและขอ
คาํแนะนาํ ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ทีLมีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพืLอนาํไปวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสาํหรับรายวิชาทีLผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
   1.1.2 ประเมินประสทิธผิลของกลยุทธก์ารเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา 
   1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใช้แบบสอบถาม ปค.003 การ
สงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทาํกจิกรรม และผลการประเมินความรู้  
 

   1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
 1.2.1 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทุกภาคการศึกษา 
          1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน โดยนิสติทุกภาค 

การศึกษา 
   1.2.3 ประเมินจากนิสติเกีLยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อ
เวลา การชีXแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑก์ารวัดและประเมินผล  และการใช้สืLอการสอน 
   1.2.4 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพืLอนร่วมงาน 
      1.2.5 วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของกลยุทธก์ารสอน โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อกัษร 
 
2.   การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
    2.1 ประเมินหลักสตูรโดยการสอบถามนิสติในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทน
ของนิสติ/บัณฑติใหม่ และการเปิดเวบ็ไซต์ เพืLอรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่  ศิษย์เก่า และผู้ทีL
เกีLยวข้อง 
    2.2 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทัXงรายงานผลการดาํเนินการหลักสตูร   
  2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกีLยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ
วิพากษ์หลักสูตร และการสาํรวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตทีLก้าวขึX นไปสู่
ตาํแหน่งระดับผู้นาํในองค์กร 
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3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
     ดาํเนินการประเมินตามตัวบ่งชีXทีLได้กาํหนดไว้ในหมวดทีL 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชีX ผลการดาํเนินงาน โดย
แต่งตัXงคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันอย่าง
น้อย 1 คน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
   4.1 ประชุมเพืLอพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินทีLได้จากอาจารย์และนิสติ  
   4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจาํสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
   4.3 วางแผนปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาํสาํนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
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