รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื+อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

หมวดที+ 1 ข้อมูลทัวไป
+
1. ชื+อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาษาไทย
: หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Economics
Doctor of Philosophy Program in Economics
2. ชื+อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาษาไทย ชืLอเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชืLอย่อ : ศ.ม.
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)
ภาษาไทย ชืLอเต็ม : Master of Economics
Doctor of Philosophy (Economics)
ชืLอย่อ : M.Econ.
Ph.D.(Economics)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํ านวนหน่วยกิตทีเ+ รียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 92 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาทีใ+ ช้
ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทLสี ามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้ าใจภาษาไทยและภาษา
อังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื+น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะทีLจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
การศึกษาระดับปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็ นแผนการศึกษาทีLมีการทํา
ปริญญานิพนธ์และการเรียนรายวิชา นิสิตต้ องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 29 หน่วยกิต และหมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต รวมทัXงสิXน 44 หน่วยกิต โดยได้ ระดับคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตLาํ กว่า 3.00 สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามหลักเกณฑ์และเงืLอนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตต้ องสอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ทัXงนีX
ต้ องมีการเสนอปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่ าขัXนสุดท้ ายโดยคณะกรรมการ ซึLงต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้ รับการเผยแพร่ ในรูปของ
บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศทีLมีกรรมการภายนอกมาร่ วม
กลัLนกรอง (Peer Review) และเป็ นทีLยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ในกรณีทLีผ้ ูศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์หากไม่ประสงค์จะสําเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตอันเนืLองมาจากสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอาจพิจารณาเสนอให้ ได้ รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทัXงนีXให้ เป็ นไปตามเงืLอนไขการ
สําเร็จการศึกษาตามข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้ องผ่านการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
44 หน่วยกิต ได้ รับคะแนนเฉลีLยไม่ตLาํ กว่า 3.00 ต้ องนําเสนอปริญญานิพนธ์โดยผ่านการสอบปากเปล่าขัXน
สุดท้ ายโดยคณะกรรมการทีLสาํ นักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแต่งตัXง และผลงานปริญญานิพนธ์
จะต้ องได้ รับการตีพิ มพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนิ นการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึL งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้
ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุมวิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding)
ทัXงนีXต้องให้ สาํ เร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในเวลา ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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6. สถานภาพหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2554 โดยจะเริLมใช้ หลักสูตรนีX
ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2555
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครัXงทีL 9
เมืLอวันพฤหัสบดีทLี 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัXงทีL 9
เมืLอวันทีL 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัXงทีL 14
เมืLอวันทีL 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม+ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส+ ามารถประกอบได้เมือ+ สําเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตทีLสาํ เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็ นนักวิชาการ ทีLปรึกษา นักวิจัย และนักบริหาร
ในหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานทีLเกีLยวข้ องทัXงในระดับท้ องถิLน ระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมทัXงการทํางานเป็ นอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา
9. ชื+อนามสกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

รายชี+อคณาจารย์
รศ.ดร.ชมพูนุท
โกสลากร เพิLมพูนวิวัฒน์

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

รศ.ดร.อ้ อทิพย์
ราษฎร์นิยม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที+จบ
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),
2536
M.S. (Economics), 2539

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

สถาบันที+สาํ เร็จการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics), 2543
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศ.บ. , 2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Agricultural Economics), มหาวิทยาลัยเนบราสก้ า
2541
ลินคอล์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2525
ศาสตร์
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2545
ศาสตร์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X
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10. สถานทีจ+ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานทีL จั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ+ ํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทีLผ่านมา ยึดแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็ นพืXนฐาน โดยกําหนด
เป้ าหมายหลักเป็ น 3 ประเด็น คือ (ก) การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในอัตราสูงทีLสามารถวัดได้ ในรูปของการ
ขยายตัวของผลผลิ ตรายได้ และรายจ่ ายรวมของประเทศ (ข) การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึLงหมายถึงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในอัตราทีLสมํLาเสมออันจะนํามาซึLงความมัLนคงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ทีLสุด และ (ค) การกระจายตัวของผลผลิตหรื อผลทีLได้ จากการกระบวนการทางเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบการ
ดําเนินการในเชิงนโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจเพืLอให้ บรรลุเป้ าหมายทัXง 3 ประการนัXน ได้ ใช้ กลไกตลาด
เป็ นเครืLองมือประกอบกับการปรับแก้ ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาด ทีLมีอยู่ก่อนหรือเกิดขึXนภายหลังให้ มีความ
สมบูรณ์มากขึXน เพืL อให้ กลไกตลาดสามารถทําหน้ าทีLได้ เต็มทีL โดยใช้ นโยบายและมาตรการอืLนเข้ ามาช่ วยเป็ น
ระยะๆ หรื อเป็ นครัX งคราว เช่ น การใช้ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายหรื อการควบคุมทางตรง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี แนวคิดและปรั ชญาของระบบเศรษฐกิจเสรี นิยม มุ่งเน้ นการดําเนิ นการทางเศรษฐกิจให้ บรรลุ 2
ประการ คือ
(1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) โดยเฉพาะในการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยให้ มีความสูญเสียน้ อยทีLสดุ
(2) ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic equity) โดยเฉพาะในการแบ่งรั บผลประโยชน์หรื อ
ผลตอบแทนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแบ่งรับภาระในการให้ ได้ มาซึLงผลผลิตทางเศรษฐกิจ นัXน ๆ
แม้ ว่าจะได้ มีการติดตามผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทLผี ่านมา
สรุปว่ าการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ ในอัตราทีLสูง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมัLนคง ลดปั ญหา
ความยากจน คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดีขX ึน แต่ยังมีปัญหาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
ในปั จจุ บันสังคมไทยกําลังประสบปั ญหาวิกฤตค่านิยมทีLมีอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติทLีเน้ น
วัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยม เน้ นความสําคัญ ของการแข่งขันและความสําเร็จในระดับบุคคลมากจนละเลย
สวัสดิการโดยรวมของสังคม มีการจัดสรรทรัพยากรทีLยึดหลักประสิทธิภาพมากกว่าความเป็ นธรรมจนทําให้
เกิดความเหลืLอมลําX ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ปัญหาด้ านความยากจนและการกระจายรายได้ ปัญหาด้ าน
คุณภาพการศึก ษา ปั ญหาด้ า นสาธารณสุข ปั ญหาด้ านทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิLงแวดล้ อ ม ปั ญหาความ
ปลอดภัยในชีวิ ตและทรั พ ย์สิน ตลอดจนปั ญหาความไม่ โปร่ งใสในการบริ หารจั ดการภาครั ฐทีLยังต้ องให้
ความสําคัญในการแก้ ไขอย่างจริงจังและต่อเนืLอง
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกีย+ วข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หากพิจารณาจากพืXนฐานของระบบเศรษฐกิจไทยทีLจาํ แนกเป็ นสาขาต่าง ๆ จะพบว่ายังปรากฏ
ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดในหลายประการในหลายสาขา ความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดนีX บางกรณี
เป็ นเหตุทLเี กิดขึXนก่อนหรือเป็ นอยู่แล้ วตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย และบางกรณีทLเี กิดจากการกระทํา
เมืLอมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีLมีความได้ เปรียบมากกว่าบุคคลอืLน หรือกลุ่มบุคคลอืLนโดยเปรียบเทียบ รัฐจึงมี
ภาระหน้ า ทีLในการปรั บ แต่ งและแก้ ไขความไม่ สมบู ร ณ์ของกลไกตลาดดัง กล่ า วนัX น โดยใช้ น โยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เป็ นกลวิธีให้ เกิดความมีประสิทธิภาพ และความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจให้ ได้ ในระยะยาว
ด้ ว ยเหตุ นX ี ประเทศจึ งมี ความต้ อ งการในการผลิ ต บุ ค ลากรทีLมี ความรู้ ค วามสามารถ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้
แนวความคิดปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะทีLเกีLยวข้ องกับการ
จัดการทรั พ ยากรมนุ ษย์ สาธารณสุข ทรั พยากรธรรมชาติและสิLงแวดล้ อ ม เป็ นต้ น เพืL อ นํา มาใช้ พัฒ นา
ประเทศให้ มีความสมดุลและยัLงยืน ทัดเทียมกับนานาประเทศ
12.2 ความเกีย+ วข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทีLมีพันธกิจทัXงในด้ านการผลิตบัณฑิต
วิจัยบริ การวิชาการแก่สังคม และทํานุ บํารุ งศิลปวัฒนธรรม จําเป็ นอย่ างยิLงทีLจะต้ องปรั บปรุ งและพั ฒนา
มหาวิทยาลัย ให้ บรรลุพันธกิจทัXง 4 ด้ าน เพืLอรองรับการบริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพืLอลด
ปั ญหาความเหลืLอมลํXาในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ มีการจัดสรรทรั พยากรและระบบ
นิเวศน์อย่างสมดุลและยัLงยืน อีกทัXง เพืLอให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดํารงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
ภายใต้ บริบทของสังคมโลก อันเป็ นการนําคุณค่าของสังคมไทยไปสู่ระดับนานาชาติพร้ อมๆ กับการเปิ ดรับ
วัฒนธรรมสากลอย่างสร้ างสรรค์
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื+นทีเ+ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื+นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที+เปิ ดสอน
เพือ+ ให้บริการคณะ/ภาควิชาอื+น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื+น)
ไม่มี
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หมวดที+ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิจัยและเรียนรู้บนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือการสร้ างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ ก้าวหน้ าอย่างสมดุลและยัLงยืน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตทีLมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ด้ านเศรษฐศาสตร์ ทัXงทีLเป็ นเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักและกระแสทางเลือก โดยเฉพาะด้ านเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ ทีLเ พี ยบพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รวมทัXงสามารถประยุ ก ต์อ งค์ความรู้แ ละงานวิ จั ยด้ า น
นโยบายเศรษฐกิจ สาธารณะเพืL อ สร้ า งประโยชน์ ให้ แ ก่สังคมโดยรวม พั ฒ นาเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคไปสู่ความสมดุลและยัLงยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนีX มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ เพืLอการผลิตดุษฎีบัณฑิต ดังต่อไปนีX
1.3.1 มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ ในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.3.2 มีความสามารถในการวิจัยเพืLอบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ในสาขาเศรษฐศาสตร์และบูรณา
การเชืLอมโยงกับศาสตร์ทLเี กีLยวข้ อง
1.3.3 เป็ นนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เพียบพร้ อมด้ วยคุณธรรม และจริยธรรม
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย+ นแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
 ทําวิจัยเพืLอประเมินและติดตาม
การใช้ หลักสูตร



จัดทําหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง

การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาบุคลากรด้ านการทําวิจัย
การเรียนการสอน

กลยุทธ์

ตัวบ่งชีG

นําผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีLรายงานใน มคอ. 7
มาเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง
 กําหนดให้ นิสต
ิ อาจารย์ผ้ ูสอน
และอาจารย์พิเศษประเมิน
หลักสูตร
 ประเมินความพึ งพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิตทีLมีต่อ
คุณภาพของหลักสูตร
 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทัXงผู้ประกอบการมา
วิพากษ์หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิพากษ์

มคอ. 7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร

สนับสนุนให้ อาจารย์ทาํ วิจัยเพืLอ
พัฒนาการเรียนการสอน
 สนับสนุ นแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทัXงใน
ประเทศและต่างประเทศ
 ให้ อาจารย์เข้ าร่ วมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ

ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีLมี
งานวิจัย
 ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีLมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่







รายงานผลการประเมินจาก
นิสติ อาจารย์ผ้ ูสอน และอาจารย์
พิเศษ
 รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิต
ทีLมีต่อคุณภาพของหลักสูตร
 รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ




หลักสูตรฉบับปรับปรุง



ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีL
เข้ าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทัXงใน
ประเทศและต่างประเทศ
 สนับสนุ นให้ อาจารย์ลาศึกษาต่อ  ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีLลา
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และทําวิจัย
ศึกษาดูงาน และทําวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในสถาบันอืLน
ร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันอืLน
 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
 ร้ อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
การบริการวิชาการเพืLอความ
บริการวิชาการและวิชาชีพทีLตอบ
เข้ มแข็งการนําการนําทฤษฎีส่กู าร สนองความต้ องการพัฒนาและ
ปฏิบัติ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสังคม
ต่ออาจารย์ประจํา
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หมวดที+ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคเรียนต้ น
ภาคเรียนปลาย
และ/หรือ ภาคฤดูร้อน
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึLงแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึLงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาฤดูรอ้ น
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสําหรับนิสติ ทีLลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญา
ตรี /ปริ ญญาโทสาขาอืLนทีLผ่านการเรี ยนรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่ า 60 หน่ วยกิต และมี
คุ ณสมบั ติทLัวไปเป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดทีL 3 การรับเข้ าเป็ นนิสิต ข้ อทีL 17 คุณสมบัติของผู้เข้ าเป็ นนิสิต (ภาคผนวก ก
หน้ า 52)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตมีพX ืนฐานวิชาการด้ านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ทีLไม่เท่ากันจึงอาจเกิดปั ญหาใน
การปรับตัวให้ เข้ ากับการเรียนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขXนั สูง
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ+ แก้ไขปัญหา/ข้อจํ ากัดของนิสิตในหัวข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเพืLอปรับความรู้พX ืนฐานด้ านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก่อน
เริLมศึกษาในภาคเรียนแรกของหลักสูตร
2.4.2 จัดให้ มีการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่และพบอาจารย์ทLปี รึกษาเพืLอแนะนํากฎระเบียบและเทคนิค
การแบ่งเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพืLอให้ วางเป้ าหมายการศึกษาให้ สาํ เร็จการศึกษาตามทีLกาํ หนดใน
หลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและจํ านวนผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จํานวนนิสติ ทีLคาดว่าจะรับเข้ าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จํ านวนนิสิต

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

จํานวนทีLคาดว่าจะรับ

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

จํานวนทีLคาดว่าจะสําเร็จ

-

-

-

-

-

-

10

-

10

-

จํานวนสะสม

10

-

20

-

30

-

40

-

40

-
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของหลักสูตรสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (44 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชัLวโมง x 15 ครัXงต่อภาค)

990,000

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (60,000 บาทต่อปี x 4 ปี )

240,000

ค่าครุภัณฑ์ทLตี ้ องใช้ สาํ หรับนิสติ หนึLงกลุ่ม (ตลอดหลักสูตร )

299,000

ค่าใช้ จ่ายเกีLยวกับหนังสือ/วารสาร (ตลอดหลักสูตร)

299,000

กิจกรรมของหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา การนําเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน
ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ) (100,000 x 10 คน)

1,000,000

อืLนๆ (ระบุ)

-

ค่าใช้ จ่ายรวม

2,828,000

ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จํานวนนิสติ ขัXนตํLา เช่น 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

282,800
98,980

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัXนตํLา 5%)

14,140

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขัXนตํLา 5%)

14,140

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ขัXนตํLา 25% )

70,700

381,780

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

403,780
22,000
-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

71,255

475,035

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

57,216

532,251

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4)
ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

17,440
12,000
4,160
23,616
540,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัXนเรียน
 แบบทางไกลผ่านสืLอสิLงพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสืLอแพร่ภาพและเสียงเป็ นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสืLอหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อืLนๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่ ว ยกิต รายวิ ช า และการลงทะเบี ยนเรี ยนข้ า มมหาวิ ทยาลั ย ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2554 หมวด 7 การ
เปลีLยนสถานภาพนิสติ และการโอนหน่วยกิต ข้ อทีL 38 และข้ อทีL 39 (ภาคผนวก ก หน้ า 61-62)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํ านวนหน่วยกิต
เป็ นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2 โดยมีจาํ นวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 44 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1 วิชาบังคับ
2 วิชาเลือก
3 ปริญญานิพนธ์
รวม

29
15
48
92

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1 วิชาบังคับ
29 หน่วยกิต
ศร 711 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสูง
ECS 711 Advanced Quantitative Methods
ศร 712 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสูง
ECS 712 Advanced Microeconomics Theory
ศร 713 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสูง
ECS 713 Advanced Macroeconomics Theory
ศร 714 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสูง
ECS 714 Advanced Public Economics
ศร 721 วิธวี ิทยาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ECS 721 Research Methodology in Economics and Workshop
ศร 841 การศึกษารายบุคคล 1
ECS 841 Individual Study 1
ศร 842 การศึกษารายบุคคล 2
ECS 842 Individual Study 2
ศร 843 การศึกษารายบุคคล 3
ECS 843 Individual Study 3

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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2 วิชาเลือก
เลือก 5 วิชา จากจํ านวน 12 รายวิชา ดังนีG
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS
ศร
ECS

811
811
812
812
813
813
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839

15 หน่วยกิต

การภาษีอากร
Taxation
การผลิตและการใช้ จ่ายภาครัฐ
Economics of Government Production and Expenditure
การจัดการหนีXสาธารณะ
Public Debt Management
เศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economy
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Economic Development
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Economics
เศรษฐศาสตร์สLงิ แวดล้ อมและผลกระทบภายนอก
Environmental Economics and Externalities
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
Thai and Regional Economy
เศรษฐศาสตร์การทรัพยากรมนุษย์
Economics of Human Resources
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Advanced International Economics

3 ปริญญานิพนธ์
ศร 991 ปริญญานิพนธ์
ECS 991 Dissertation

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

48 หน่วยกิต
48
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
7-9
เลขรหัสตัวกลาง
1
2
3
4
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับของรายวิชา
รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
กลุ่มวิชา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
วิธวี ิจัย
กลุ่มวิชาประยุกต์
การศึกษารายบุคคล
ปริญญานิพนธ์

3.1.4 แผนการศึกษา
ให้ มีแผนการเรียนรายภาค ในระบบทวิภาค ดังนีX
ภาคการศึกษาที+ 1
ศร 711 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสูง
ศร 712 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสูง
ศร 713 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสูง
รวม
ภาคการศึกษาที+ 1
ศร 842 การศึกษารายบุคคล 2
วิชาเอก (เลือก) 2
วิชาเอก (เลือก) 3
วิชาเอก (เลือก) 4
รวม

4
4
4
12

ปี ที+ 1
ภาคการศึกษาที+ 2
ศร 714 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสูง
ศร 841 การศึกษารายบุคคล 1
วิชาเอก (เลือก) 1
รวม

ปี ที+ 2
ภาคการศึกษาที+ 2
3 วิชาเอก (เลือก) 5
3 ศร 843 การศึกษารายบุคคล 3
3 ศร 721 วิธวี ิจัยทางเศรษฐศาสตร์และ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3
12
รวม
ปี ที+ 3
ภาคการศึกษาที+ 2

4
3
3
10

3
3
4
10

ภาคการศึกษาที+ 1
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ศร 991 ปริญญานิพนธ์
48
รวม
48

48
48

ภาคการศึกษาที+ 1
ศร 991 ปริญญานิพนธ์
รวม

48
48

ศร 991 ปริญญานิพนธ์
รวม
ปี ที+ 4
ภาคการศึกษาที+ 2
48 ศร 991 ปริญญานิพนธ์
48
รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ศร

711 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัGนสูง
4 (4-0-8)
ทฤษฎีเศรษฐมิติกับการวิเคราะห์แบบจําลองเศรษฐศาสตร์ : การประมาณค่าพารามิเตอร์
การวิเคราะห์ผลและปั ญหาทีLเกีLยวข้ องกับแบบจําลองเศรษฐมิติทXงั linear regression model non-linear
regression model simultaneous-equation system, simulation model, limited dependent variable model;
ทฤษฎีการประมาณค่าการถดถอย การวิเคราะห์ผลของแบบจําลองอนุกรมเวลา แบบจําลอง cross-sectional
data และ แบบจําลอง panel data ตลอดจนประเด็นปัญหาใหม่ๆ ทีLเกิดจากพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐมิติ
รวมทัXง กิจกรรมการประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์
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, simultaneousequation 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 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัGนสูง
4 (4-0-8)
ศึกษาการใช้ คณิตศาสตร์เป็ นเครืLองมือในการอธิบายทฤษฎีนีโอคลาสสิกเกีLยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และการวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วน ความไม่แน่นอน และข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
เกม และตลาดสินทรัพย์แบบจําลองดุลยภาพทัLวไปของผู้บริโภค และผู้ผลิต ทฤษฎีสวัสดิการสังคม ทฤษฎี
Core กับการได้ ดุลยภาพระหว่างผู้บริโภคในสังคม ปัญหากลไกตลาดล้ มเหลว จาก 3 สาเหตุหลัก คือ (1)
ปัญหาผลกระทบภายนอก (2) ปัญหาสินค้ าสาธารณะ และ ปัญหากรรมสิทธิzในทรัพย์สนิ ไม่ชัดเจน และ (3)
ปัญหากลไกตลาดล้ มเหลวทีLสืบเนืLองจากด้ านเทคนิคการผลิต การแก้ ไขปัญหากลไกตลาดล้ มเหลว ภาษีพิกู
(Pigovian tax) การวิเคราะห์ดุลยภาพแบบบางส่วน (Partial Equilibrium) การกําหนดส่วนแบ่งภาษีของ
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.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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ศร

713 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัGนสูง
4 (4-0-8)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคสํานักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทัLวไป แบบจําลอง
การจําเริญทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง (Real business cycle- RBC)
การวิเคราะห์ด้วยเศรษฐศาสตร์เคนส์เซียน และสํานักอืLนๆ ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
Mundell-Flemming Model ผลของการคาดคะเนต่ออัตราแลกเปลีLยน Over Shooting นโยบายมหภาคใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด 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 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัGนสูง
4 (4-0-8)
ศึกษาทฤษฎีพX ืนฐานด้ านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การวิเคราะห์การจัดการภาครั ฐด้ วยแนวคิด
ต้ นทุน-ผลได้ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐศาสตร์ว่าด้ วยการภาษีอากร เงิน
โอนและหนีXสาธารณะ แนวคิดและข้ อเสนอพืXนฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีสวัสดิการ และภาวะทีL
เหมาะสมของสังคม การใช้ นโยบายเพืLอสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ
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 วิธีวิทยาวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์และการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
4 (3-2-7)
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้ างและ
รูปแบบของการวิจัย การเลือกหัวข้ อ การเขียนโครงร่ างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมทีLเกีLยวข้ อง การออกแบบ
การวิจัย วิธกี ารพัฒนาเครืLองมือเพืLอทําการวิจัย การใช้ คอมพิวเตอร์ในการวิจัย ข้ อมูลและการจัดการข้ อมูล การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้ อมการนําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ ในทีLประชุม
ปฏิบัติการวิจัย
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.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ศร

811 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากร ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิLม และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยศึกษาเกีLยวกับผู้มีหน้ าทีLเสียภาษี ความรับผิดชอบ
ในการเสียภาษี การคํานวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทําแบบฟอร์ม การจัดทํารายงานและการยืLนแบบ
แสดงรายการ ภาษีหัก ณ ทีLจ่าย ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีทLรี ับรองทัLวไปกับประมวลรัษฎากร ภาษี
สําหรับกิจการทีLได้ รับการส่งเสริมการลงทุน อนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน และประเด็นปัจจุบันเกีLยวกับภาษีอากรอืLน 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 การผลิตและการใช้จ่ายภาครัฐ
3 (3-0-6)
ศึกษารายได้ จากรัฐพาณิชย์ รายได้ ของรั ฐจากการขายสิLงของและบริการ รายได้ อLนื ๆ ของ
รัฐ การใช้ จ่ายของรัฐ ทฤษฎีว่าด้ วยสินค้ าสาธารณะ เป้ าหมายทางด้ านการผลิต การบริการ และ การกระจาย
รายได้ การใช้ วิธปี ระเมินผลโครงการเป็ นหลักในการจัดสรรงบประมาณ 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 การจัดการหนีG สาธารณะ
3 (3-0-6)
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกีL ย วกั บ หนีX สาธารณะและเงิ น คงคลั ง เหตุ ผ ลของการก่ อ หนีX สาธารณะ
ผลกระทบของหนีX สาธารณะ กระบวนการจั ดการหนีX สาธารณะ ตลอดจนทํา การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ 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 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิดของสํานักเศรษฐศาสตร์ การเมือง วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจทีLเกีLยวข้ องกับ
การเมือง ตัXงแต่ยุคพาณิชย์นิยม ยุคการล่าอาณานิคมและการแสวงหาดินแดนใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจตกตํLาทัLวโลก อิทธิพลของการครอบงําทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ บทบาทหน้ าทีL
ของสถาบันภาครั ฐทีLมีต่อระบบเศรษฐกิจ ทัXงด้ านโครงสร้ างของภาครั ฐ การปฏิบัติการ การเลือกตัXง และ
อิทธิพลของพรรคการเมือง นโยบายภาครั ฐเพืL อการจัดการทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณีตัวอย่างทีLแสดงการ
เชืLอมโยงระหว่างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับการเมือง
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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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 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-6)
ศึกษาบทบาทของการศึกษาทีLมีต่อการพั ฒนากําลังคน อุปสงค์และอุปทานของการศึกษา
การลงทุนและผลตอบแทนของการศึกษา การประเมินค่าทุนมนุ ษย์ นโยบายและการวางแผนกําลังคนและ
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 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)
ศึ ก ษาบทบาทและความสํา คัญ ของเศรษฐศาสตร์ ด้ า นสาธารณสุข หลั ก และแนวคิ ดทาง
เศรษฐศาสตร์ทXงั ระดับจุ ลภาคและมหภาคทีLเกีLยวข้ องกับบริการสาธารณสุขอุปสงค์และอุปทานของบริการ
ด้ านสุขภาพ บทบาทของภาครัฐ และเอกชนในการให้ บริการด้ านสาธารณสุข การวิเคราะห์ และประเมินผล
โครงการด้ านสาธารณสุข โดยใช้ เครืLองมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินและการคลังเพืLอการให้ บริการ
ด้ านสาธารณสุข ปัญหาทางด้ านการให้ บริการสาธารณสุข 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 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-6)
ศึกษากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา นโยบาย ตลอดจน
วิ วั ฒ นาการและข้ อ เท็จ จริ ง เกีL ย วกับ การไม่ เ ท่า เทีย มกัน ในการพั ฒ นา การเปลีL ย นแปลงในโครงสร้ า ง
เทคโนโลยี การค้ า และการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกษตร อุตสาหกรรมครั วเรื อน การเปลีLยนแปลงเชิ ง
สถาบัน และแบบจําลองมหภาคของการพัฒนาเพืLอความยัLงยืน
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.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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ศร

835 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
ศึ ก ษาประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ ลั ก ษณะเฉพาะของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สLงิ แวดล้ อม เทคนิคทีLใช้ ใน
การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรข้ ามเวลาทัXงทีLเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทLี
ใช้ หมดและทีLสามารถสร้ างขึXนมาใหม่ได้ ระดับการใช้ ทLเี หมาะสม การจัดเก็บภาษี การให้ เงินอุดหนุน อัตรา
ดอกเบีXยและความไม่แน่นอนทีLมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากร วิธีการจัดสรรทรัพยากรทีLไม่ผ่านตลาด ปัญหา
ทรั พยากรสาธารณะ แนวทางในการจัดการนโยบายและกฎหมายเกีLยวกับการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติของ
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 เศรษฐศาสตร์สิง+ แวดล้อมและผลกระทบภายนอก
3 (3-0-6)
ศึก ษาแนวคิดเกีLยวกับเศรษฐศาสตร์ สLิงแวดล้ อม ชนิ ดและแหล่ งทีLมาของมลพิ ษ ทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์ ทLีใช้ ในการวิเคราะห์เพืLอการตัดสินใจและการวางนโยบายเกีLยวกับสิLงแวดล้ อม แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ เ กีLย วกั บ ระดั บ ทีLเ หมาะสมของภาวะมลพิ ษ มาตรฐานภาวะมลพิ ษ การจั ด การเกีL ย วกั บ
สิLงแวดล้ อม การวัดผลได้ ผลเสียของปั ญหาสิLงแวดล้ อมทีLผ่านและไม่ผ่านกลไกตลาด ซึLงได้ แก่ การสํารวจ
ความคิดเห็น และการออกเสียงประชามติ การวั ดความเต็มใจในการจ่ า ย เทคนิ ค ทีLใช้ ใ นการวั ดค่ า ของ
ทรัพย์สนิ การตีราคาค่าของชีวิต ค่าของการพักผ่อน ผลกระทบของสิLงแวดล้ อมต่อภาวะการผลิต จริยธรรมทีL
เกีLยวข้ องกับภาวะแวดล้ อม ปัญหามลพิษของไทยและของโลก ปัญหาภาวะโลกร้ อนและผลกระทบ กฎหมาย
สิLงแวดล้ อม การอนุรักษ์และระบบการจัดการสิLงแวดล้ อมของไทย
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)
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ งของไทย และภูมิภาคใกล้ เ คียง ศึ ก ษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายและกฎหมายทีLส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาค
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 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
ศึกษาอุปสงค์และอุปทานแรงงาน โครงสร้ างตลาดแรงงานสหภาพแรงงาน กฎหมายค่าจ้ าง
ขัXนตํLา และการแบ่งแยก การลงทุนในทุนมนุ ษย์ แบบจําลองของเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน ทฤษฎีประชากร การ
ทดแทนระหว่างปริมาณ-คุณภาพในแนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าด้ วยการเจริญพันธุ์ และปฏิสัมพันธ์ทLเี กีLยวกับ
ภูมิหลังของครอบครัว ความสามารถ สุขภาพ การศึกษาและรายได้ การผลิตและอุปสงค์ของการให้ บริการ
ทางกายภาพและบุคลากร ความไม่แน่นอน การประกันสุขภาพและการเงินทางด้ านการบริการทางการแพทย์
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 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการนําไปประยุกต์ใช้ กับ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมเนืXอหาเกีLยวกับบัญ ชีดุลการชํา ระเงิน การปรั บ ตัวของดุลการชํา ระเงิน
ความสัมพั นธ์ของการค้ าระหว่ างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพั ฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่ าง
ประเทศและบรรษัทข้ ามชาติ ผลกระทบของการเปลีLยนแปลงของอัตราแลกเปลีLยน รวมถึงนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
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.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ศร

841 การศึกษารายบุคคล 1
3 (2-2-5)
ศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึX งในหั ว ข้ อ ใดหั ว ข้ อ หนึL ง ทีL นิ สิ ต สนใจเป็ นพิ เ ศษ โดยมี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และนําเสนอเนืXอหาภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ทLีปรึ กษาทีLมีความสามารถตรงตามหัวข้ อ และ
เทคนิควิธกี ารทีLจาํ เป็ น
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)
ศึก ษาอย่ า งลึ ก ซึX งในหัว ข้ อ และเครืL อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์ ทLีนิ สิตสนใจเป็ นพิ เ ศษโดยมี
วิธกี ารวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอเนืXอหาภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ทLปี รึกษาทีLมีความสามารถตรง
ตามหัวข้ อ และเทคนิควิธกี ารทีLจาํ เป็ น
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)
ศึกษาอย่างลึกซึXงในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึLงทีLนิสิตสนใจเป็ นพิเศษ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
ทีLปรึกษาทีLมีความสามารถตรงตามหัวข้ อและเทคนิควิธีการทีLจาํ เป็ น โดยให้ มีการนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
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 ปริญญานิพนธ์
48
การวิจัยขัXนสูง ทีLเน้ นความริเริLมสร้ างสรรทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ เพืLอสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ทีLเกีLยวข้ องกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
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.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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3.2 ชื+อ สกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

4

5

รายชี+อคณาจารย์
รศ.ดร.ชมพูนุท
โกสลากร เพิLมพูนวิวัฒน์

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

รศ.ดร.อ้ อทิพย์
ราษฎร์นิยม

รศ.ดร.สิตานนท์
เจษฎาพิพัฒน์

ผศ.ดร.กิตติมา
สังข์เกษม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
สถาบันที+สาํ เร็จการศึกษา
ปี ที+จบ
วท.บ. (เทคโนโลยี ก ารเกษตร), สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
2536
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
M.S. (Economics), 2539
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics), 2543
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศ.บ. , 2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Agricultural Economics), มหาวิ ทยาลั ยเนบราสก้ า ณ เมือ ง
2541
ลินคอล์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม. (พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2525
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2545
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2519
M.Sc. (Agricultural
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต
Economics), 2523
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Agricultural Economics), มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
2527
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2517
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
D.A. (Economics), 2519
มหาวิทยาลัยไมอามี
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X
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3.2.2 อาจารย์ประจํ า
ลําดับ

1

2

3

รายชื+อคณาจารย์
รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

รศ.ดร.อ้ อทิพย์
ราษฎร์นิยม

รศ.ดร.ชมพูนุท
โกสลากร เพิLมพูนวิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที+จบ
ศ.บ. , 2519
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2523
Ph.D. (Agricultural
Economics), 2541
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2523
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
2525
ปร.ด. (ประชากรและการ
พัฒนา), 2545
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),
2536
M.S. (Economics), 2539
Ph.D. (Economics), 2543

4

5

6

7

8

รศ.ดร.สิตานนท์
เจษฎาพิพัฒน์

ผศ.ดร.กิตติมา
สังข์เกษม
ผศ.ดร.สารี
วรวิสทุ ธิzสารกุล
ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

ดร.จิรวัฒน์
เจริญสถาพรกุล

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเกษตร), 2519
M.Sc. (Agricultural
Economics), 2523
Ph.D. (Agricultural
Economics), 2527
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2517
D.A. (Economics), 2519

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

สถาบันที+สาํ เร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนบราสก้ า ลินคอล์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยไมอามี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Economics), 2543
มหาวิทยาลัยอินเดียนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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3.2.2 อาจารย์ประจํ า (ต่อ)
คุณวุฒิการศึกษา
ลําดับ
รายชื+อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที+จบ
9 ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ),
2546
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2553
10 อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
ศ.บ. , 2540
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2543
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ), 2553
11 อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส ศ.บ. , 2542
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2545
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 2554
12 อ.ดร.วรรณสินท์
ศ.บ. , 2540
สัตยานุวัตร์
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
2543
M.A. (Economics), 2551
Ph.D. (Economics), 2554
13 อ.ดร.TAM BUI THI
MINH
B-4514412

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

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

สถาบันที+สาํ เร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนบราสก้ า ลินคอล์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเนบราสก้ า ลินคอล์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Foreign Trade University, Vietnam
Institute of Social Studies, the
Netherlands & National Economics
University, Vietnam
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

X-XXXX-XXXXX-XX-X

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
1

ชื+อ – นามสกุล
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

2

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

3

Prof. Stephen E. Reynolds, Ph.D.

4

Assoc. Prof. Richard Fowles, Ph.D.

5

รศ.ดร.สมชาย รัตนโกมุท

6

รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

7

รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์

8

รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

9

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์

10

ผศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

11

ดร.สถิตย์ ลิLมพงศ์พันธ์

12

ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ

13

ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์

14

ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

15

ดร.ปิ ยะพรรณ ช่างวัฒนาชัย

ลําดับ

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
Ph.D. (Economics)

สถาบันที+สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยทัฟท์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยจอร์เจีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสนั
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Land Economics)
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
สหราชอาณาจักร
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
Ph.D. (Public Economics)
มหาวิทยาลัยโอซาก้ า
ประเทศญีLปุ่น
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเทศไทย
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยแมรีLแลนด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Development
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Administration)
ประเทศไทย
Ph.D. (International Finance มหาวิทยาลัยแคลร์บัณฑิต
and Monetary Policy)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยดุก๊
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Economics)
มหาวิทยาลัยยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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4. องค์ประกอบเกีย+ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกีย+ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
ผู้ทLจี ะสําเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ องดําเนินการให้ ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึLงของ
ผลงานได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุมวิชาการทีLมีรายงานการประชุม
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทําปริญญานิพนธ์
นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ องทําปริญญานิพนธ์ และดําเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญา
นิพนธ์ เมืLอได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้ อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยไม่เกินภาคเรียนทีL 7
สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต กําหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา
หากมิได้ ดําเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาค
การศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกีLยวกับหลักการและทฤษฎีทLสี าํ คัญในเนืXอหาทีLศึกษา
5.2.2 สามารถสืบค้ น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทัXงประยุกต์ความรู้ต่างๆ ทีLเหมาะสม
กับการแก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
5.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทLศี ึกษากับความรู้ในศาสตร์อLนื ๆ ทีLเกีLยวข้ อง
5.2.4 สามารถสืLอสารอย่างมีประสิทธิภาพทัXงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของนําเสนอ
อย่างเหมาะสม
5.2.5 สามารถใช้ กระบวนการวิจัยทีLสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ อย่างถูกต้ อง และพัฒนาความรู้
ด้ านเศรษศาสตร์และศาสตร์อLนื ทีLเกีLยวข้ องไปสร้ างงานวิจัยได้ ด้วยตนเองต่อไป
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตจะดําเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมืLอได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้
วไม่น้ อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยไม่เกินภาคเรียนทีL 7
5.4 จํ านวนหน่วยกิต
จํานวน 48 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
นิสิตดําเนินการเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ และรายชืLอคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญา
นิพนธ์ ทีLได้ รับความเห็นชอบจากประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ ว เพืLอให้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หลังจากนัXนจึงดําเนินการตามข้ อ 5.1 การทําปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกําหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้ องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสติ ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ ซึLงเป็ นทีLยอมรับในสาขาวิชานัXน
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หมวดที+ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทXงั กระแสหลักและกระแส
ทางเลือกแบบบูรณาการควบคู่ไปกับความรู้ด้านศาสตร์
อืLนๆ ทําให้ บั ณฑิตทีLจบออกไปมีความสามารถในการ
สอนแบบใหม่ ทLี เ น้ นบู ร ณาการและปั ญ หาเป็ นแกน
รวมทัXงงานวิจัยด้ านเศรษฐศาสตร์แบบบูรณาการ
2. มี ทั ก ษะในการสืL อสารและเขี ย นงานวิ จั ย เป็ น
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีการสอนและประเมินผลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ทLเี ป็ น
แบบบู รณาการ นอกจากนีX ยั งจั ดให้ มี วิ ช าการศึ ก ษา
รายบุ คคลทีL บู รณาการความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวิชาต่างๆ เข้ าด้ วยกัน

2. กําหนดให้ นิสิตเสนอสัมมนา เขียนวิทยานิพนธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ รวมทัXงกําหนดให้ นิ สิตตีพิ มพ์ เผยแพร่
งานวิจัยในวารสารนานาชาติเพืLอการจบการศึกษา
3. มีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู้และการประกันคุณภาพ 3. กําหนดให้ นิสิตรายวิชาหลักการสอนและการประกัน
การศึกษา
คุณภาพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1. เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
2. เป็ นผู้มีความซืLอสัตย์มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย
สามารถจัดการปัญหาโดยอาศัยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ทีLมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. มีภาวะผู้นาํ ในการส่งเสริมให้ มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน
1. มี การเรี ยนการสอนในรายวิ ชาทีL
ปลู กฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรมให้ แก่
นิสติ
2. กําหนดเกณฑ์จรรยาบรรณทาง
วิชาการหรือการวิจัยทุกรายวิชา
3. ส่งเสริมการแสดงออกซึLงภาวะผู้นาํ
โดยมอบหมายการทํางานเป็ นทีมทัXง
ในรายวิชา และกิจกรรมนอกชัXนเรียน
4. กําหนดให้ นิ สิตเผยแพร่ บทความ
วิจัยทัXงในระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานของนิสิตและมี
การพิ จารณาบทลงโทษหากคั ดลอก
ผลงานของผู้อLนื
2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
การเป็ นผู้นาํ กลุ่ม และการเป็ นสมาชิก
กลุ่ม
3. ประเมินผลการนําเสนอรายงาน
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2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
ในเนืXอหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. มี ค วามเข้ าใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นา
ความรู้ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ตรรก
ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เ พืL อสร้ าง
งานวิจัยสําหรับเผยแพร่ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีL
ศึ กษากั บความรู้ ในศาสตร์ อL ื นๆ ทีL
เกีLยวข้ องได้ เป็ นอย่ างดี และเท่าทัน
การเปลีLยนแปลง
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขา
ทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อLนื ๆ ทีL
เกีLยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี

กลยุทธ์การสอน
1. มีการบรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ
2. เชิญผู้เชีLยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ และเข้ าร่วมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก
3. มีการเรียนการสอนแบบเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ และฝึ กฝนการทํา
วิจัยแบบเดีLยวและกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน การ
สอบปากเปล่า การนําเสนอรายงาน
และผลงานวิจัยรวมถึงงานปริญญา
นิพนธ์
2. ประเมินผลจํานวนงานวิจัยของ
นิสติ ทีLได้ เข้ าร่วมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ
3. ประเมินผลจํานวนงานวิจัยของ
นิสติ ทีLได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่

กลยุทธ์การสอน
1.ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนการ
สอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
2. เปิ ดสอนรายวิชาวิธวี ิทยาวิจัยด้ าน
เศรษฐศาสตร์ เพืLอฝึ กทักษะด้ านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการ
3. จัดให้ มีเวทีแลกเปลีLยนความรู้ทาง
วิชาการ การอภิปราย การสัมมนาด้ าน
เศรษฐศาสตร์

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน การ
สอบปากเปล่า การนําเสนอรายงาน
และผลงานวิจัยรวมถึงงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2. ประเมินผลจํานวนกิจกรรม/
โครงการ และผลงานวิชาการทีLจัดขึXน

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
1. สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ทาง
ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นการแก้
ปั ญ หาและแนวทางในการพั ฒ นา
ประเด็นทางเศรษฐกิจ
2. สามารถบู รณาการงานวิ จั ยเพืL อ
พั ฒนาและสร้ างความรู้ ใหม่ รวมทัXง
การให้ ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
3. สามารถใช้ เทคนิคหรือเครืLองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรื อ ปั ญหาทีL ซั บ ซ้ อนได้ อย่ า งเป็ น
ระบบ มีวิจารณญาณและสร้ างสรรค์
4. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อืLนๆ ทีLเกีLยวข้ องได้ อย่างเท่าทันการ
เปลีLยนแปลง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
1. สามารถแก้ ไขปัญหาทีLมีความ
ซับซ้ อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้
ด้ วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อLนื
อย่างเต็มทีL
3. มีความเป็ นผู้นาํ ทีLเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพืLอเพิLมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็ นทีม

กลยุทธ์การสอน
1. เน้ นการเรียนการสอนทีLให้ นิสติ ได้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพ
ปัญหาทีLเกิดขึXนในอดีต ปัจจุบัน หรือ
อนาคต รวมถึงวิธกี ารในการแก้ปัญหา
2. ใช้ การเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียน
เป็ นสําคัญ และกําหนดให้ มีการทํางาน
เป็ นกลุ่ม
3. กําหนดให้ มีการทํารายงาน หรืองาน
ทีLมอบหมายในแต่ละวิชา และมีการ
นําเสนอผลงานหรือรายงาน นัXนๆ
ตลอดจนจัดสัมมนาแลก เปลีLยนเรียนรู้
ในหลักสูตร

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิต ในการทํารายงาน
การนําเสนอผลงาน หรือรายงานในวิชา
ต่างๆ หรือการสอบปริญญานิพนธ์
2. ประเมินตนเองและผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ+ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
1. มีทกั ษะในการใช้ เครืLองมือด้ าน
สารสนเทศและเทคโนโลยีสLอื สารทีL
มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการใช้ เครืLองมือหรือ
วิธกี ารทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ มาประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาทีLเกีLยวข้ องกับเศรษฐกิจ
3. มีทกั ษะในการนําเสนอและ
สืLอสารโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
1. มีวิชาทีLใช้ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสถิติมประยุกต์ใช้ ใน
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีLเน้ น
ให้ มีการสัมมนา การทํารายงานทีLใช้
สืLอและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลในแต่ละราย วิชาทีLใช้
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติมาประยุกต์ใช้
2. ประเมินผลจากความสามารถใน
การนําเสนอผลงานของนิสติ
ทางด้ านเทคนิคการนําเสนอ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที+ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้จ ากหลัก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ดังนีG
ด้านที+ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
2. เป็ นผู้มีความซืLอสัตย์มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย สามารถจัดการปัญหาโดยอาศัย
หลักคุณธรรม จริยธรรม ทีLมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีภาวะผู้นาํ ในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ด้านที+ 2 ความรู ้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเนืXอหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. มีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้ ตรรกทางด้ านเศรษฐศาสตร์เพืLอ
สร้ างงานวิจัยสําหรับเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อLนื ๆ ทีLเกีLยวข้ องได้ เป็ นอย่าง
ดีและเท่าทันการเปลีLยนแปลง
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อLนื ๆ ทีLเกีLยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี
ด้านที+ 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการแก้ ปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาประเด็นทางเศรษฐกิจ
2. สามารถบูรณาการงานวิจัยเพืLอพัฒนาและสร้ างความรู้ใหม่รวมทัXงการให้ ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการ
3. สามารถใช้ เทคนิคหรือเครืLองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปั ญหาทีL
ซับซ้ อนได้ อย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณและสร้ างสรรค์
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาทีLศึกษากับความรู้ในศาสตร์อLนื ๆ ทีLเกีLยวข้ องได้ อย่างเท่า
ทันการเปลีLยนแปลง
ด้านที+ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ ไขปัญหาทีLมีความซับซ้ อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้ ด้วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อLนื อย่างเต็มทีL
3. มีความเป็ นผู้นาํ ทีLเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพืLอเพิL มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
เป็ นทีม
ด้านที+ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ+ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้ เครืL องมือด้ านสารสนเทศและเทคโนโลยีสL ือสารทีLมีอยู่ ในปั จจุ บั นอย่ าง
เหมาะสม
2. มี ทัก ษะในการใช้ เ ครืL อ งมือ หรื อ วิ ธีก ารทางเศรษฐศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และสถิ ติ มา
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาทีLเกีLยวข้ องกับเศรษฐกิจ
3. มีทกั ษะในการนําเสนอและสืLอสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
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แผนทีแ+ สดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

การพัฒนาผลการเรียนรู ้
ECS 711 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขัXนสูง
ECS 712 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขัXนสูง
ECS 713 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขัXนสูง
ECS 714 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขัXนสูง
ECS 721 วิธวี ิทยาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ECS 811 การภาษีอากร
ECS 812 การผลิตและการใช้ จ่ายภาครัฐ
ECS 813 การจัดการหนีXสาธารณะ
ECS 831 เศรษฐศาสตร์การเมือง
ECS 832 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
ECS 833 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา
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ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ+ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

แผนทีแ+ สดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ECS 834
ECS 835
ECS 836
ECS 837
ECS 838
ECS 839
ECS 841
ECS 842
ECS 843
ECS 991
หมายเหตุ

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์สLงิ แวดล้ อม
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การศึกษารายบุคคล 1
การศึกษารายบุคคล 2
การศึกษารายบุคคล 3
ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต


ความรับผิดชอบหลัก



ความรู ้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ+ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี





















































































































































































































































































































































ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที+ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1. ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตLาํ กว่า 3.00
2. เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดทีL 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนีX
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัXน 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. การประเมินผลการสอบพิ เศษตามข้ อกําหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination)
4. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
5. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
6. ผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้ รับการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศทีLมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัLนกรอง (Peer Review) และเป็ นทีL
ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิLงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีLประชุม
วิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding)
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิrของนิสิต
หลั ก สูต รมี ก ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทุ ก ด้ า นตามทีLก ํา หนดไว้ ใ นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกําหนดให้ นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาสะสมของข้ อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาอืLนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพืLอเป็ น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็ นประจําทุกปี
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เงือ+ นไขการสําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็ นแผนการศึกษาทีLมีการทํา
ปริ ญญานิ พนธ์และการเรี ยนรายวิชา นิสิตต้ องเรี ยนรายวิ ชาในหมวดวิชาบั งคับ 29 หน่ วยกิต และหมวด
วิชาเอก 15 หน่ วยกิต รวมทัXงสิXน 44 หน่ วยกิต โดยได้ ระดับคะแนนเฉลีLยสะสมไม่ตLาํ กว่า 3.00 สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และเงืLอนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และนิสิตต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต ทัXงนีX ต้ องมีการเสนอปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัXนสุดท้ ายโดยคณะกรรมการ ซึLง
ต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้ รับ
การเผยแพร่ ในรูปของบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการภายในประเทศ หรื อวารสารต่างประเทศทีLมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัLนกรอง (Peer Review) และเป็ นทีLยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เงือ+ นไขการสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ในกรณี ทLีผ้ ู ศึ ก ษาในหลั ก สูต รระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางเศรษฐศาสตร์ ห ากไม่ ป ระสงค์ จ ะสํา เร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตอันเนืLองมาจากสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาเสนอให้ ได้ รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทัXงนีXให้
เป็ นไปตามเงืLอนไขการสําเร็จการศึกษาตามข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้ องผ่าน
การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต ได้ รับคะแนนเฉลีLยไม่ตLาํ กว่า 3.00 ต้ องนําเสนอปริญญานิพนธ์
โดยผ่านการสอบปากเปล่าขัXนสุดท้ ายโดยคณะกรรมการทีLสาํ นักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
แต่งตัXง และผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่วน
หนึLงของผลงานได้ รับ การยอมรั บให้ ตีพิ มพ์ ในวารสารหรื อสิLงพิ มพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีLป ระชุ ม
วิชาการทีLมีรายงานการประชุม (Proceeding) ทัXงนีXต้องให้ สาํ เร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในเวลา
ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที+ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน/คณะบทบาท
หน้ าทีL ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักสูตรทีLสอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิLมพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพืLอส่งเสริ มการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนืLอง การสนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทัXงในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพืLอเพิLมพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ทักษะการวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกีLยวกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทัLวไปและเน้ นผู้เรียน
เป็ นสําคัญ รวมทัXงเทคนิคการสอน
2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีLยวกับวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพืLอพัฒนาทักษะในการ
บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและด้านวิชาชีพด้านอื+นๆ
2.2.1 จัดสรรทุนเพืLอส่งเสริมให้ คณาจารย์ทาํ งานวิจัยเพืLอเพิLมพูนความรู้และประสบการณ์ ทีLเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
2.2.2 จัดสรรทุนเพืLอสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทัXงในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 สร้ างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้ คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพืLอขอตําแหน่ง
วิชาการ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ/หรือนโยบายสาธารณะ
2.2.4 สร้ างระบบและกลไกในการบริการวิชาการเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การอบรมและสัมมนา
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หมวดที+ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เตรียมความพร้ อมก่อนการเปิ ดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้
ผู้สอนดําเนินการจัดทําตารางสอนของแต่ละภาคเรียน
1.2 ติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการจัดประชุมเพืLอติดตาม
ผลการเรียนการสอน เพืLอให้ ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
1.3 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่ วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้ สอน ติดตามและรวบรวมข้ อมู ล สําหรั บใช้ ในการปรั บปรุ งและพั ฒนาหลั กสูตร โดยกระทําทุ กปี อย่ าง
ต่อเนืLอง
1.4 ประเมินผลการเรียนการสอน
1) เมืLอสิXนสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของ
ตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา ตามแบบ ปค.003
2) คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรติด ตามผลการดํา เนิ น งานหลั ก สูตร เพืL อ ใช้ ข้อ มู ลเพืL อ การ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผ้ ูสอนในการใช้ กลยุทธ์การสอน และสิLงอํานวยความสะดวกทีL
ส่งผล กระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.5 ดําเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.6 ติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร เพืLอใช้ ข้อมูลเพืLอปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้ กลยุทธ์การสอน และสิLงอํานวยความสะดวกทีLส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.7 ประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรเมืLอครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นิสติ ชัXนปี สุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิต จากนัXนจัดทําร่างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
1.8 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตทีLสาํ เร็จการศึกษา
1.9 ปรั บ ปรุ งหลั ก สูตรโดยนํา ผลการประเมิน จากข้ อ 1.7 และ 1.8 มาปรั บ ปรุ งให้ ทัน สมัยและ
สอดคล้ องกับการเปลีLยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและรายได้ ของหลักสูตร
2.1.2 วางแผนงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับรายได้ และค่าใช้ จ่ายทีLจะเกิดขึXน
2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ให้ สอดคล้ องกับการวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิLม
จํานวน ทรัพยากรการเรียนการสอนของสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม+ ีอยู่เดิม
2.2.1 มีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตํารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล โดยมีสาํ นักหอสมุดกลางทีL
มีหนังสือทีLเกีLยวข้ องกับเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีฐานข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ทLีเกีLยวข้ อง โดย
สํา นั ก หอสมุ ด กลาง มี จํา นวนหนั ง สือ อ้ า งอิง และตํา ราด้ า นเศรษฐศาสตร์ โดยมี จํา นวนตํา ราวิ ช าการ
ห้ องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนดังนีX
- ตําราวิชาการทางด้ านเศรษฐศาสตร์ จํานวน 5,000 เล่ม
- เครืLองคอมพิวเตอร์ (PC) จํานวน 10 เครืLอง
- โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้ านเศรษฐศาสตร์
- ห้ องประชุม (ห้ องใหญ่) สําหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ห้ อง
- ห้ องประชุม (ห้ องเล็ก) สําหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ห้ อง
- ห้ องศึกษาค้ นคว้ าสําหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ห้ อง
- มีระบบเครือข่ายสืบค้ นออนไลน์สาํ หรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม+ เติม
2.3.1 ประชุมให้ คณาจารย์ได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการ
สอน ตํารา วารสารทางวิชาการ และสืLออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 วางแผนและจัดทําข้ อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2.3.3 จัดสรรงบประมาณประจําปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา วารสารทาง
วิชาการ และสืLออิเล็กทรอนิกส์
2.3.4 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความต้ องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็ นประจําทุกปี จากคณาจารย์และนิสติ
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะทีL
คณาจารย์และนิสติ สามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 ทําบันทึกข้ อความถึงกองการเจ้ าหน้ าทีL เรืLองเปิ ดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพืLอสมัคร
สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ซึLงต้ องมีคุณสมบัติดังนีX
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาทีLเกีLยวข้ อง
2) เป็ นผู้ทLผี ่านการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแล้ ว
3.1.2 กองการเจ้ าหน้ าทีL ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยติดบอร์ดประกาศรับสมัคร
งานของกองการเจ้ าหน้ าทีL ชัXน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศ
ทาง http://news.swu.ac.th/job.asp
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3.1.3 หลังจากสิXนสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ ว สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ดําเนินการแต่งตัXงคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
3.1.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกตามวิธกี ารทีLคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนด
3.1.5 สรุปผลการสอบคัดเลือกฯ และแจ้ งรายชืLอผู้ทLีสอบคัดเลือกได้ ไปยังกองการเจ้ าหน้ าทีL
เพืLอดําเนินการบรรจุ แต่งตัXงเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จั ดประชุ มคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตร ไม่ น้ อ ยกว่ าภาคการศึ ก ษาละ 2 ครัX ง เพืL อ
ติดตามผลกาดําเนินงานของหลักสูตรประจําปี
3.2.2 จัดประชุมคณาจารย์ผ้ ูเกีLยวข้ องเพืLอรับฟังข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครัXง
3.3 หลักเกณฑ์ในการแต่งตัGงคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 กําหนดให้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้ อทีL
ต้ องการความเชีLยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.3.2 กําหนดคุณสมบัติคณาจารย์พิเศษ โดยพิ จารณาจากวุ ฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ
และ/หรือความเชีLยวชาญ
3.3.3 การเชิญและการจ่ายค่าตอบแทน ให้ เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.1.1 สําเร็จการศึกษาไม่ตLาํ กว่าระดับปริญญาตรี
4.1.2 กําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ ครอบคลุมภาระหน้ าทีLทLตี ้ องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน
4.1.3 มีประสบการณ์หรือทักษะทีLชาํ นาญทางด้ านวิชาชีพ รวมทัXงมีทศั นคติทLดี ีต่องาน
4.2 การวางแผนและดําเนินการเพิม+ ทักษะความรูเ้ พือ+ การปฏิบตั ิงาน
4.2.1 วางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพืLอเพิLมพูนทักษะความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์
ในภาระงานทีLรับผิดชอบ โดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.2.2 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มกับ คณาจารย์ ใ นโครงการบริ ก ารทางวิ ช าการและ
โครงการวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คําปรึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื+นๆ แก่นสิ ิต
5.1.1 ให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอืLนๆ แก่นิสิต กระทําโดยผ่านระบบอาจารย์ทLีปรึกษา และ
อาจารย์ทLปี รึกษาปริญญานิพนธ์
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5.1.2 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้ คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทัXง
ตามตารางเวลาหรือนัดหมาย
5.1.3 มีเจ้ าหน้ าทีLประจําหลักสูตรเพืLอการประสานงานระหว่างนิสติ กับคณาจารย์
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตทีLถูกลงโทษ มีสิทธิยL ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ นับตัXงแต่วันรับทราบคําสัLงลงโทษ โดยคําร้ องต้ องทําเป็ นหนังสือพร้ อมเหตุผลประกอบ และยืLน
เรืL อ งผ่ า นสํา นั ก งานเลขานุ ก ารคณบดี ส ํา นั ก วิ ช าเศรษฐศาสตร์ แ ละนโยบายสาธารณะหลั ง จากนัX น
คณะกรรมการกรรมการบริหารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะนําเรืLองเข้ าทีLประชุ มเพืL อ
พิจารณา โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกรรมการบริหารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ถือเป็ นทีLสX นิ สุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ น ทรวิ โรฒ มีน โยบายทีLจ ะพั ฒ นาหลั ก สูตรของมหาวิทยาลัยทีLมีความเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ทัน สมัย และสามารถสนองตอบการเปลีL ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือ งไทย
รวมทัXง การเผชิญปั ญหาเกีLยวกับ ธรรมาภิบาล ความยากจน การกระจายรายได้ การเปลีLยนแปลงของ
ระบบนิเวศน์ ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้ าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและสาธารณสุข เป็ นต้ น ดังนัXน
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ในฐานะทีLเป็ นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทีLสนองตอบต่อความ
ต้ องการของสังคม ได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นในการผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทLมี ีความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด้ านเศรษฐศาสตร์ โดยในการปรั บ ปรุงหลักสูตรนีX ได้ ศึกษาจากการสํา รวจนิ สิตใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบุคคลทัLวไปทีLมีความสนใจใน
หลักสูตร รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพืLอให้ สามารถปรับปรุงเนืXอหาสาระของหลักสูตร
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของสัง คมในระดั บ ท้ อ งถิL น และระดั บ ประเทศอย่ า ง
เหมาะสม
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7. ตัวบ่งชีG ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชีG ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพืLอวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีLสอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาค สนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิXนสุดภาคการศึกษาทีLเปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิXนสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิzข องนัก ศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทLกี าํ หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาทีLเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ทีLรายงานใน มคอ.7 ปี ทีLแล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึLงครัXง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ทLมี ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีLยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทีLมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีLยไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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หมวดที+ 8 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประชุ ม ร่ ว มกัน ของคณาจารย์ ป ระจํา หลั ก สูตร เพืL อ แลกเปลีL ย นความคิด เห็น และขอ
คําแนะนํา ข้ อเสนอแนะจากคณาจารย์ทLมี ีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน เพืLอนําไปวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสําหรับรายวิชาทีLผ้ ูสอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอน โดยใช้ แบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา
1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใช้ แบบสอบถาม ปค.003 การ
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการประเมินความรู้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมิ น ความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน โดยนิสติ ทุกภาค
การศึกษา
1.2.3 ประเมินจากนิสติ เกีLยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อ
เวลา การชีXแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สLอื การสอน
1.2.4 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพืLอนร่วมงาน
1.2.5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน โดยสรุปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรโดยการสอบถามนิสติ ในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทน
ของนิสติ /บัณฑิตใหม่ และการเปิ ดเว็บไซต์ เพืLอรับข้ อมูลย้ อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และผู้ทLี
เกีLยวข้ อง
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
อาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อมทัXงรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจ้ างหรือผู้มีส่วนเกีLยวข้ อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ
วิ พ ากษ์ ห ลั ก สูตร และการสํา รวจอัตราการว่ า จ้ า งแรงงานและความก้ า วหน้ า ของบั ณ ฑิต ทีLก้ า วขึXน ไปสู่
ตําแหน่งระดับผู้นาํ ในองค์กร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชีXทLไี ด้ กาํ หนดไว้ ในหมวดทีL 7 ข้ อ 7 ตัวบ่งชีXผลการดําเนินงาน โดย
แต่งตัXงคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน โดยประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันอย่าง
น้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ประชุมเพืLอพิจารณาข้ อมูลจากรายงานผลการประเมินทีLได้ จากอาจารย์และนิสติ
4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
4.3 วางแผนปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งานของหลั ก สูต รโดยอาจารย์ ป ระจํา หลั ก สูต รและนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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