สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
Master of Economics Program in Economics and Management
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
Master of Economics (Economics and Management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
M.Econ. (Economics and Management)
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและต่างชาติ
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงแต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการบริ หาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (หลักสูตรใหม่
๒๕๕๔) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ...๑....../..๒๕๕๙..........
เมื่อวันที่ ...........๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (พิเศษ)
เมื่อวันที่........๙ มีนาคม ๒๕๕๙...................................

๒
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
๑. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
๒. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
๓. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
๔. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
๕. อาชีพอิสระอื่นๆ
๙. รายชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

๑. นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

รองศาสตราจารย์

๒. นางสาวอภิรดา ชิณประทีป

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๓. นายทองใหญ่ อัยยะวรากูล

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิสูงสุด /สาขาวิชา
Ph.D.(Economics)
M.B.A.(Management
Information System)
สถิติศาสตรบัณฑิต
Ph.D.(Applied Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Statistics)
M.Sc. (Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ปี
พ.ศ.
The University of Memphis (U.S.A.) ๒๕๓๗
Memphis State University (U.S.A.) ๒๕๓๓
สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
University of Minnesota (U.S.A.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )

๒๕๓๑
๒๕๔๗
๒๕๔๑
๒๕๓๘

Duke University (U.S.A.)
University of Chicago (U.S.A.)
London School of Economics
and Political Science (U.K.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย)

๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๓
๒๕๔๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๓ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทายในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งจาเป็น
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่างๆที่จะนาไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ
องค์ก าร เพื่ อให้ การดาเนิ น งานด้านต่างๆ สามารถบรรลุ เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และ
ประสิ ท ธิผ ล องค์ค วามรู้ ท างเศรษฐศาสตร์เป็ น เครื่องมือที่ ส าคัญ อย่างหนึ่งที่จะช่ วยในการบริห ารจัด การ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดาเนินงานที่ประกอบด้วยคุณ ธรรม และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน

๓
ด้วยเหตุนี้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นความจาเป็นในการผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการพิเศษหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร โดยหลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ตัดสินใจในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลและเข้าใจสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้ได้ทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีป ระสิทธิภาพและเป็น
ผู้บริหารที่ก้าวล้าในโลกธุรกิจยุคใหม่
คณะพัฒ นาการเศรษฐกิจได้จัดประชุม สั มมาเรื่องการพัฒ นาปรับปรุงหลักสู ตร เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สนามกอล์ฟนวธานี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร เพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
การบริ ห าร กลุ่ ม เป้ า หมาย ค่ าใช้ จ่ าย และการจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารได้นาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรั บปรุงเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนที่จะได้นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
๑๑.๒. สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาการด้านต่างๆ มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด สภาพทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงและ
รวดเร็ว ท าให้ เกิด ปั ญ หาต่างๆ มากมาย ไม่ ว่าจะเป็น ปัญ หาด้านค่าครองชีพ การกระจายรายได้ ปัญ หา
แรงงานปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาความเหลื่อมล้า
ของคนในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาพลังงาน ปัญหาการขาดความโปร่งใสและการขาดธรรมาภิ
บาลขององค์กรต่างๆ ล้วนทาให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้น และสิ่งสาคัญที่มีส่วนก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือการขาดความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ของคนในสังคม ดังนั้น เพื่อให้
เกิด ความรู้ เท่ าทั น เศรษฐกิจ ตามหลั ก ทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการประยุก ต์ใช้ กับ การบริห ารเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และการบริ ห ารเพื่ อให้ นั ก บริ ห าร ผู้ ป ระกอบการ หรือ ผู้ ที่ อ ยู่ในสาขาวิช าชี พ อื่ น ๆที่ ต้อ งการมีค วามรู้ท าง
เศรษฐศาสตร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สามารถใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้กับ
การบริหารงานและการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

๔
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ-กิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
โดยที่ห ลั กสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ และการบริห าร เป็ น
หลักสูตรที่ออกแบบสาหรับนักบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่
ต้องการนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรจึงมี
ลักษณะของการบู รณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ และจาเป็นสาหรับผู้บริห าร เช่น ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ตามแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ จานวน ๘ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
ที่ ๖ คือการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริ การวิชาการที่มีความโดดเด่น
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ที่ได้กาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร ที่สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ เพื่อให้มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ แนวทางหนึ่งคือการปรับเป็นหลักสูตร
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนา
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจากเป้าหมายดังกล่าวประกอบกับ
การที่สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวที่เปิดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี
สถาบั น จึงมีป ระสบการณ์ และความช านาญในการบริห ารจัดการการเรียนการสอนในระดับบัณ ฑิตศึกษ า
โดยเฉพาะศาสตร์ทางการบริห าร ดังนั้ น เพื่อให้ สามารถใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีได้อย่า งเต็มที่ และมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีปรับปรุงการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และ
การบริหาร
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและตัดสินใจ รับรู้และเข้าใจสภาพการ
เปลี่ย นแปลงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สั งคม ที่สามารถนามาคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ได้ มีความพร้อมสาหรับการเป็นผู้นาองค์กรต่างๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา โดยมีคณะภาษาและการสื่อสารเป็นผู้จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ในการอ่านและค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือตาราภาษาอังกฤษ
ตลอดจนให้มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วย
วิช าจริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก บริ ห าร เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจ พอเพี ย ง ธุรกิจ ไทย การเมื อ งการปกครองไทย
รัฐธรรมนูญไทย วิชาภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพ โดยกองบริการการศึกษาสานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชานี้ และนักศึกษายังสามารถเรียนผ่านทางระบบ E-learning ของสถาบันได้อีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
ที่ต้องการความรู้หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่น เป็นวิชา
เลือกได้

๕
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการบริหาร เปิดสอน ยกเว้นวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนาและอาจารย์ผู้สอน
๑๓.๒ การบริหารจัดการ
๑๓.๒.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา มีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิช าการเป็น ผู้อานวยการหลักสู ตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริ การ
การศึกษาเป็น ผู้ประสานงานกับคณะต่างๆ และอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
รายวิชา
๑๓.๒.๒ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่นๆที่คณะภาษาเปิดให้บริการแก่นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
๑๓.๒.๓ อาจารย์ที่ป รึกษาของนักศึ กษาแต่ละหลั กสูตรให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไป
เรียนวิชาของหลักสูตรอื่น เป็นวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆเป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ โดยมี
นักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคั บสถาบันบัณฑิต-พัฒ
นบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาและข้อกาหนดของหลักสูตร

๖
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สังคม
และประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ สร้างหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับผู้มีอาชีพนักบริหารทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของกิจการ เพื่อเพิ่มมิติทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ
๑.๒.๒ สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่างนัก
เศรษฐศาสตร์
๑.๒.๓ สร้างหลักสูตรทีเ่ น้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการใช้งานในภาคปฏิบัติ
มากกว่าการมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
-ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรสกอ.และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

กลยุทธ์
หลักฐานตัวบ่งชี้
-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน จาก -เอกสารหลักสูตร
หลักสูตรในระดับสากล
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

-ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และวิจัยด้านการประยุกต์ใช้
เศรษฐศาสตร์กับการบริหาร
-ส่งเสริมการทาวิจัยกรณีศึกษา

-จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจา
-จานวนโครงการวิจัยในแต่ละปี
-ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

-พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ

-ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
-ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
-ส่งเสริมให้อาจารย์ไปนาเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
-จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการทา
วิจัยและการเรียนการสอน

-จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์
-จานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
-จานวนอาจารย์ที่ไปเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ

๗
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และคครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑. กรณีนักศึกษาเรียนในเวลาราชการ
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศจะต้องเป็น
ปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงาน ก.พ.
๒.๒.๒. กรณีนักศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศจะต้องเป็น
ปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงาน ก.พ.
๒. อายุ ๓๐ ปี ขึ้ น ไปหรื อ มี ป ระสบการณ์ ท างานหลั งจากส าเร็จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อยกว่า ๔ ปี โดยปฏิ บั ติ งานในต าแหน่ งหั ว หน้ ากลุ่ ม งาน ผู้ จัด การ หรือผู้ บ ริห าร
ระดับกลาง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเจ้าของกิจการ
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3
ไม่มี
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
หลักสูตร
หลักสูตรในเวลาราชการ
๑. เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
หลักสูตรนอกเวลาราชการ
๑. เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

ปีการศึกษา
๒๕๖๐

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

๒๕
๕๐

-

-

๘๐

๘๐

ตามแผนการรับนักศึกษาและการผลิตข้างต้น คาดว่านักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีจะสอดคล้องกับ
ความต้องการอัตรากาลังของประเทศในสาขาวิชานี้

๘๐

๘
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และงบ
รายได้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)

๓.

๒.๘ การเทียบคอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
คครงสร้างหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต

๓.๑.๒. คครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
คครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก. (๒) ทาวิทยานิพนธ์
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
๙ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
๖ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาหลัก
๙ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเอก
๙ หน่วยกิต
๕. หมวดวิชาเลือก
๖. วิชาการค้นคว้าอิสระ
๗. วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
๘. สอบประมวลความรู้
สอบคุณสมบัติ
รวม
.

๓๖ หน่วยกิต

คครงสร้างหลักสูตร
แผน ข. ไม่ทาวิทยานิพนธ์
๙ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
๖ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
- สอบคุณสมบัติ
- สอบปากเปล่า
๓๖ หน่วยกิต

๙
๓.๑.๓.
สพ ๔๐๐๐
ND 4000
ภส ๔๐๐๑
LC 4001

รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Foundation for Graduate Studies
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส ๔๐๐๒
LC 4002
ภส ๔๐๑๑
LC 4011
ภส ๔๐๑๒
LC 4012

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Integrated English Language Skills Development
การซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓ – ๐ – ๖)
Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Remedial Integrated English Language Skills Development

หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ ช าในหมวดวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน ไม่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยกิ ต
ตามข้อกาหนดการศึกษาในข้อ ๓.๑.๑. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทาได้ตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ศบ ๕๐๐๑
EX 5001

ข. หมวดวิชาพื้นฐาน
สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
Essentials of Economics

๖ หน่วยกิต
๓ (๓ – ๐ – ๖)

ศบ ๕๐๐๒
EX 5002

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
Data Analysis for Executive Decision

๓ (๓ – ๐ – ๖)

ศบ ๖๐๐๑
EX 6001
ศบ ๖๐๐๒
EX 6002
ศบ ๖๐๐๓
EX 6003

ค. หมวดวิชาหลัก
การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
Analysis of Open Economy
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
นโยบายเศรษฐกิจ
Economic Policy

๙ หน่วยกิต
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓ (๓ – ๐ – ๖)

๑๐
ง. หมวดวิชาเอก
๙ หน่วยกิต
(กาหนดให้เรียนวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาเอก จานวน ๙ หน่วยกิต ในแผน ก(๒) และแผน ข)
ศบ ๗๐๐๑
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
๓ (๓ – ๐ – ๖)
EX 7001
Competitiveness Analysis and Organization Strategy
ศบ ๗๐๐๒
การจัดการการเงินและความเสี่ยง
๓ (๓ – ๐ – ๖)
EX 7002
Financial and Risk Management
ศบ ๗๐๐๓
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
๓ (๓ – ๐ – ๖)
EX 7003
Project Planning and Analysis
ศบ ๘๐๐๐
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
๓ (๓ – ๐ – ๖)
EX 8000
Selected Topics in Economics and Management
หมายเหตุ :
นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อ
ใช้เป็นวิชาเอกได้ ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
จ. หมวดวิชาเลือก
ศบ ๗๐๐๔
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
EX 7004
Economic Indicators
ศบ ๗๐๐๕
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
EX 7005
Human Resource for Competitiveness
ศบ ๗๐๐๖
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
EX 7006
Economics of Globalization
ศบ๗๐๐๗
นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
EX 7007
Innovation and Creative Economy
ศบ ๘๘๐๐-๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
EX 8800-8900 Directed Study

๙ หน่วยกิต
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓(๓ – ๐ – ๖)
๓(๓ – ๐ – ๖)
๑-๓(๓ – ๐ – ๖)

หมายเหตุ :
กาหนดให้นักศึกษาแผน ข เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกได้ ๙ หน่วยกิต หรือเลือก
เรียนวิชาใหมวดวิชาเอกเป็นวิชาเลือกได้ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต หรือสามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นของ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นวิชาเลือกได้ ซึ่งต้องเรียนให้ครบ ๙ หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
ฉ.

ศบ ๙๐๐๐
EX 9000

วิชาการค้นคว้าอิสระ
(กาหนดให้เรียน ๓ หน่วยกิต ใน แผน ข.)
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

ศบ ๙๐๐๔
EX 9004

ช. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

๑๑
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา แผน ก (๒) (ทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ ๔๐๐๐

พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา

ภส ๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

ศบ ๕๐๐๑
ศบ ๕๐๐๒
ศบ ๖๐๐๑

สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
รวม
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

ภส ๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ศบ ๖๐๐๒
ศบ ๖๐๐๓
ศบ ๗xxx

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
นโยบายเศรษฐกิจ
วิชาเอก ๑
รวม

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ศบ ๗xxx
ศบ ๗xxx
ศบ ๙๐๐๔

วิชาเอก ๒
วิชาเอก ๓
วิทยานิพนธ์
รวม

๓
๓
๓
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ศบ ๙๐๐๔

วิทยานิพนธ์
รวม

๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต

๑๒
๓.๑.๔.๒. แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
สพ ๔๐๐๐

พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา

ภส ๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

ศบ ๕๐๐๑
ศบ ๕๐๐๒
ศบ ๖๐๐๑

สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
รวม

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ศบ ๖๐๐๒
ศบ ๖๐๐๓
ศบ ๗xxx

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
กลยุทธ์องค์การ
วิชาเอก ๑
รวม

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ศบ ๗xxx
ศบ ๗xxx
ศบ ๗xxx

วิชาเอก ๒
วิชาเอก ๓
วิชาเลือก ๑
รวม

๓
๓
๓
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓
๓
๓
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ศบ ๗xxx
ศบ ๗xxx
ศบ ๙๐๐๐

วิชาเลือก ๒
วิชาเลือก ๓
การค้นคว้าอิสระ
รวม

๑๓
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนาการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริ ย ธรรมทางวิ ชาการ การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่านงานเขีย นทางวิชาการ เช่น ตารา บทความวิช าการ โดยเน้นการพัฒ นาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ
สาคัญเพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหา
ข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสาหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

๑๔
หมวดวิชาพื้นฐาน
ศบ ๕๐๐๑ สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
EX 5001 Essentials of Economics
ศึกษาหลักเบื้องต้นและพื้นฐานการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความเป็นเหตุเป็นผลเชิงเศรษฐศาสตร์ นิยาม
คาสาคัญทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านมหภาคและจุลภาค รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน
และการวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้น
ศบ ๕๐๐๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
๓ หน่วยกิต
EX 5002 Data Analysis for Executive Decision
ศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจในเชิงคุณภาพและปริมาณ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
การสัมภาษณ์ การจัดทาแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การสารวจแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การ
วิเคราะห์ ส ถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยแผนภูมิและกราฟ การคานวณ การตีค วาม และการ
ประยุกต์ใช้ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
หมวดวิชาหลัก
ศบ ๖๐๐๑ การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
๓ หน่วยกิต
EX 6001 Analysis of Open Economy
วิเคราะห์การทางานของระบบเศรษฐกิจมหภาค บทบาทของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือนต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นในโลกปัจจุบันที่มีความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูง วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่างๆของภาครัฐ รวมถึงศึกษา
ประเด็นสาคัญต่างๆในโลกปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ ๖๐๐๒ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ หน่วยกิต
EX 6002 Managerial Economics
ทฤษฎี แ ละวิ ธี คิ ด อย่ า งเศรษฐศาสตร์ ในระดั บ จุ ล ภาค ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด และหลั ก การทาง
เศรษฐศาสตร์สาหรับการตัดสินใจในภาวะที่มีทรัพยากรจากัด ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภค การผลิต สวัสดิการ
สังคมโดยเน้นการประยุกต์แนวคิดจุลเศรษฐศาสตร์กับการตัดสิ นใจของผู้บริหารในการมองปัญหา ทางเลือก
และผลที่จะเกิดขึ้น
ศบ ๖๐๐๓ นคยบายเศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
EX 6003 Economic Policy
ศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองของนโยบายภาครัฐ สร้างกรอบการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจ
เหตุผลและวิธีการ ตลอดจนความสาเร็จและความล้มเหลวของการแทรกแซงโดยภาครัฐผ่านการใช้นโยบาย
ด้านต่างๆ เช่ น นโยบายด้านภาษี การประกันสังคม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การประกันสุขภาพ การศึกษา
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังศึกษาการกระจายผลประโยชน์และต้นทุนอันเกิดจาก
นโยบายของภาครัฐ

๑๕
หมวดวิชาเอก
ศบ ๗๐๐๑ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
๓ หน่วยกิต
EX 7001 Competitiveness Analysis and Organization Strategy
ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับ
องค์ การ การวิเคราะห์ ความสามารถในการแข่งขั นเพื่ อกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์การและประเทศ การประยุกต์ใช้ตัวแบบต่างๆ เพื่อกาหนดความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่
สาคัญ วงจรชีวิตธุรกิจ วงจรชี วิตอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ระดับองค์การ และกลยุทธ์
ระดับ ธุรกิจเป็น ต้น การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับองค์การ รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การ
ศบ ๗๐๐๒ การจัดการการเงินและความเสี่ยง
๓ หน่วยกิต
EX 7002 Financial and Risk Management
ศึกษาแนวคิดในการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน การ
เลือกใช้แหล่งเงินทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์การและการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนศึกษาประเด็นที่สาคัญทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ศบ ๗๐๐๓ การวางแผนและวิเคราะห์คครงการ
๓ หน่วยกิต
EX 7003 Project Planning and Analysis
ศึกษาวงจรโครงการ การวางแผนและดาเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและ
วิเคราะห์ โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด
ด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
แนวคิดการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการภายใต้โครงสร้างตลาดต่างๆ ความแตกต่างระหว่าง
การรวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการเลือกใช้เกณฑ์ในการ
ตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราคิดลด การคานวณและการใช้ราคาตลาดและราคาเงา การใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา การประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่มีราคาตลาด การแปลงแผนองค์กร
เป็นแผนธุรกิจ และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ ตลอดจนการ
จัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ
ศบ ๘๐๐๐ การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
๓ หน่วยกิต
EX 8000 Selected Topics in Economics and Management
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์การบริห าร เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้
เรียนรู้ในหัวข้อที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

๑๖
หมวดวิชาเลือก
ศบ ๗๐๐๔ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
EX 7004 Economic Indicators
ศึ ก ษาลั ก ษณะของข้ อ มู ล และตั ว แปรทางเศรษฐกิ จ แนวคิ ด เครื่ อ งชี้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ม าและ
ความหมายของตัวแปร ดัชนีต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าใจโครงสร้าง วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และคาดการณ์
แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต
ศบ ๗๐๐๕ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
๓ หน่วยกิต
EX 7005 Human Resource for Competitiveness
ความเข้าใจเรื่องการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการวางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับตัวบุคคลและองค์กรในระยะสั้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศชาติในระยะยาว ศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ตลอดจนบทบาทของรัฐ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้แล้ววิชานี้ยังครอบคลุมการประยุกต์ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์กั บงาน
ด้านบุคลากร การรับและพัฒนาพนักงาน การกาหนดค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งงาน และการเกษียณก่อน
อายุ
ศบ ๗๐๐๖ เศรษฐกิจคลกาภิวัตน์
๓ หน่วยกิต
EX 7006 Economics of Globalization
ประยุกต์ใช้หลักความคิดเศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศเพื่อตัดสินใจเชิงบูรณาการ
ภายใต้กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพั ฒ นาของเศรษฐกิจไทย ความส าคัญ ทั้ งในแง่
ของการใช้ประโยชน์และการลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิตที่เปิดกว้างมาก
ขึ้น การปรับ ตัว เพื่ อรองรั บ ความผั น ผวนที่รุนแรงมากขึ้นจากปั จจั ยทางเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอก
รวมทั้งพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ แรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน
และเทคโนโลยีต่อภาคการผลิตจริง(Real Sector) ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ศบ ๗๐๐๗ นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓ หน่วยกิต
EX 7007 Innovation and Creative Economy
ศึกษาความสาคัญของการสร้างและการตัดสินใจบริหารการใช้นวัตกรรมในองค์การ การตั้งราคาของ
นวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมในองค์การ การถ่ายโอนนวัตกรรมกับผลกระทบเชิงเครือข่าย การตั้งวิสัยทัศน์
เชิงนวัตกรรม แง่มุมต่าง ๆ ของนวัตกรรมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะในการใช้นวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ศบ ๘๘๐๐ – ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
๓ หน่วยกิต
EX 8800-8900 Directed Study
การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการบริ ห าร ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ หลั ก สู ต ร และเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
วิชาค้นคว้าอิสระ
ศบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
EX 9000 Independent Study
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ และการบริหาร ภายใต้คาแนะนา
และการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้
กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
วิทยานิพนธ์
ศบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
EX 9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

๑๒ หน่วยกิต

๑๗
๓.๒. อาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

๑. นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

รองศาสตราจารย์

๒. นางสาวอภิรดา ชิณประทีป

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๓. นายทองใหญ่ อัยยะวรากูล

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิสูงสุด /สาขาวิชา
Ph.D.(Economics)
M.B.A.(Management
Information System)
สถิติศาสตรบัณฑิต
Ph.D.(Applied Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Statistics)
M.Sc. (Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ปี
พ.ศ.
The University of Memphis (U.S.A.) ๒๕๓๗
Memphis State University (U.S.A.) ๒๕๓๓
สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
University of Minnesota (U.S.A.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )

๒๕๓๑
๒๕๔๗
๒๕๔๑
๒๕๓๘

Duke University (U.S.A.)
University of Chicago (U.S.A.)
London School of Economics
and Political Science (U.K.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย)

๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๓
๒๕๔๒

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร

ชื่อ – สกุล
นายพิริยะ ผลพิรุฬห์ *

นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ *

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

นายสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวอภิรดา ชิณประทีป

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นายทองใหญ่ อัยยะวรากูล *

อาจารย์

คุณวุฒิสูงสุด /สาขาวิชา
Ph.D.(Economics)
M.S.(Policy Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D.(Economics)
M.B.A.(Management
Information System)
สถิติศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Economics)
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน)
Ph.D.(Applied Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Statistics)
M.Sc. (Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Georgia State University (U.S.A.)
University of Illinois at UrbanaChampaign (U.S.A.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)

ปี
พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๔๓

๒๕๔๑
The University of Memphis (U.S.A.) ๒๕๓๗
Memphis State University (U.S.A.) ๒๕๓๓
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)

๒๕๓๑
Southern Illinois University (U.S.A) ๒๕๔๒
Indiana State University (U.S.A) ๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
๒๕๓๔
University of Minnesota (U.S.A.) ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
๒๕๓๘
Duke University (U.S.A.)
University of Chicago (U.S.A.)
London School of Economics
and Political Science (U.K.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย)

๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๓
๒๕๔๒

๑๘
๓.๒.๓. อาจารย์ผู้สอน
๑. นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สูงสุด
Ph.D.

Economics

๒. นางณดา จันทร์สม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

D.B.A.

Finance

๓. นางปริยดา เจริญสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

D.B.A.

Finance

๔. นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๕. นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๖. นางสาวสุจิตรา ชานิวิกย์กรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๗. นางสาวนิรมล อริยอาภากมล
๘. นางสาวประสพโชค มั่งสวัสดิ์

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
Ph.D.

Economics
Economics

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๑๐. นายสรศาสตร์ สุขเจริญสิน

รองศาสตราจารย์

D.B.A.

Finance

๑๑. นายสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๑๒. นางสาวอภิรดา ชิณประทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

๑๓. นางสาวอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Agricultural and
Applied Economics
Economics

๑๔. นายวิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๑๕. นายศาสตรา สุดสวาสดิ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๑๖. นายอนันต์ วัฒนกุลจรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

๑๗. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Agricultural and
Applied Economics
Economics

๑๘. นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Economics

๒๐. นายทองใหญ่ อัยยะวรากูล
๒๑. นายอัธกฤตย์ เทพมงคล

อาจารย์
อาจารย์

Ph.D.
Ph.D.

Economics
Economics

๒๒. นางทัศนีย์ สติมานนท์

อาจารย์

Ph.D.

๒๓. นายศรัณย์ ศานติศาสน์

อาจารย์

Ph.D.

Agricultural
Economics
Economics

ชื่อ – สกุล

๙. นายพิรยิ ะ ผลพิรุฬห์

๑๙. นายเมธี ครองแก้ว

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Warwick, U.K

ปี
๒๕๔๘

United States International
University, U.S.A.
Thammasat University,
Thailand
The University of Georgia,
U.S.A.
West Virginia University,
U.S.A.
University of Illinois at
Chicago, U.S.A.
University of Bristol, U.K.
University of MissouriColumbia, U.S.A.
Georgia State University,
U.S.A.
Thammasat University,
Thailand
Southern Illinois University,
U.S.A.

๒๕๓๘

University of Minnesota,
U.S.A.
University of Ottawa,
Canada
The Florida State University,
U.S.A.
Georgia State University,
U.S.A.
University of WisconsinMadison, U.S.A.
North Carolina State
University, U.S.A.
The University of Memphis,
U.S.A.
Michigan State University,
U.S.A.
Duke University, U.S.A.
National University of
Singapore, Singapore
Michigan State University,
U.S.A.

๒๕๔๗

Australian National University,
Australia

๒๕๕๖

๒๕๔๖
๒๕๒๐
๒๕๑๗
๒๕๓๑
๒๕๕๒
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๒

๒๕๔๔
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๙
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๑๙
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๑๙
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาคครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายคดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก. (๒) ทาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน
ข. เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาศึกษาวิจัยตามประเด็นที่สนใจภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทั้ง ๕ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถ
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนาเสนอผลงานวิชาการได้
๕.๓ ช่วงเวลา
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก (๒) ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ ๑
หรือภาคแรกของปีการศึกษาที่ ๒
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มวิชาค้นคว้าอิสระภาคเรียนที่ ๒
ของปีการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ จานวน 3 หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
วิทยานิพนธ์
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เป็น ๒ ครั้ง
- ครั้งแรก นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นักศึกษา
ได้พัฒนางานวิจัย มีหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา
- ครั้งหลัง นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต หลังจากที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
 รายงานการให้ ค าปรึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และความก้ าวหน้ าในการด าเนิ น งานท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การนาเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์
 มีหน่วยงานให้คาแนะนา ตรวจสอบการทาวิทยานิพนธ์

๒๐
วิชาการค้นคว้าอิสระ
จั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการค้ น คว้ า อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ราย
บุคคล อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการในการค้นคว้า วิจัย และประเมินผล
นักศึกษานาเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
วิทยานิพนธ์
- สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
- ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบ
- ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบบน Website ของสถาบันเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม
ฟังการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของกรรมการสอบ
- ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
- ตรวจสอบการนาเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
วิชาการค้นคว้าอิสระ
- นักศึกษานาเสนอผลงานในชั้นเรียนต่อเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
- รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนนักศึกษาและการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ประมวลผลและให้ผลการศึกษา

๒๑
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ พยายาม
พัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ได้แก่
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมโดยนาความรู้และคุณธรรม - มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุก วิชา
มาสร้างปัญญา สร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อ - สอนโดยใช้กรณีศึกษาต่างๆ ให้ผู้เรียนรู้จักคิดเข้าใจใน
สังคมและประเทศชาติ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดปัญญาและจิตสานึกใน
การใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม
- ให้มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และผลประโยชน์ของประเทศชาติในกรณีที่ใช้
ความรู้โดยไม่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสานึก
ในการบริหารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
- เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร อดทนและมุ่งมั่นที่จะเป็น - จัดวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อสอนให้มี
นักบริหารมืออาชีพที่สามารถใช้องค์ความรู้ทาง
ความรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพรู้จัก
เศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานได้อย่างมี
การรักษาสุขภาพจิต สุขภาพกายเพื่อสร้างสมดุลในการ
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมถูกต้องตามหลัก
ทางานอย่างนักบริหารมืออาชีพ
เศรษฐศาสตร์
- จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้การวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และการบริหารให้นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ วิจัย และหาแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
คาแนะนาทั้งทางด้านความรู้และจริยธรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพ
- เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
- ใช้กรณีศึกษา ตัวอย่างในการใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร นาความรู้ มาปรับใช้กับ ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
การบริหารงานและ การประกอบอาชีพต่างๆทั้งใน
ความเข้าใจในการใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการบริหารที่เกิดขึ้นจริง
- ให้นักศึกษานาประเด็นปัญหาทางการบริหารและทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ตนเองสนใจมานาเสนอเป็น วิชาการ
ค้นคว้าอิสระเพื่อค้นคว้าวิจัยเป็นการบูรณาการในการใช้
องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารและ
การประยุกต์ใช้งานจริง

๒๒
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรได้กาหนดให้มีวิชาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมโดยได้กาหนดให้เรียน
วิชาสารัตถะทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นคานิยามพื้นฐานที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดสวัสดิการแก่สังคม หลักสาคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อ
การตัดสินใจในการบริหารองค์กรหรือหน่วยงาน สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมในวิชาทางเศรษฐศาสตร์และการบริห าร เพื่อให้นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
(๑) มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
(๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๓) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(๔) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก าหนดให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร “WISDOM” เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้
นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ต รงต่ อ เวลา มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม( S = Social
Responsibility, D = Discipline ,M=Morality) การเรียนการสอนมีการใช้ตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่
- มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๒๓
๒.๒ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และการบริหารตามรายวิชาที่กาหนดให้
ศึกษาในหลักสูตร โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด หลักการที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ได้
ศึกษา
(๒) มี ค วามรู้ ท างเศรษฐกิ จ ในภาพรวม สามารถใช้เครื่อ งมื อทางเศรษฐศาสตร์ม า
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและสังเคราะห์การใช้เศรษฐศาสตร์กับ
การบริหาร
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวแนวความคิด
หลักการที่ส าคัญ ในเนื้ อหาวิช าที่ได้ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชี้ภ าวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ ข้ อมูลทาง
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาการตัดสินใจทางการบริหารโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การวิจัย ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์กับการบริหาร และนาเสนองานทางวิชาการ
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
- การทดสอบย่อย
- การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
- ประเมินจากกรณีศึกษา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจะต้องสามารถคิด วิเคราะห์ ข้อมูล ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การบริห าร วิเคราะห์ ปั ญ หาต่างๆในการทางานและปัญ หาทางการบริห ารที่เกี่ยวกับการตั ดสิ นใจ เพื่อให้
สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหรือหาข้อยุติของปัญ หาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร และวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ตามผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
ดังนี้
(๑) คิดอย่างมีปัญญาและมีจิตสานึกในการใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหาร
(๒) สามารถนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมและ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
(๓) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารที่เกี่ยวการใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้สามารถนาเสนอแนวทางใน การแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติของปัญหา

๒๔
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- กรณีศึกษาทางการบริหารและทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
- การอภิปรายกลุ่ม
- การวิจัย
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลงาน และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การทางานกลุ่มนักศึกษา การแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน การนาเสอนรายงาน การนาเสนอรายงานวิจัยโดยการเขียนบทความ หรือการนาเสนอ
ผลงานบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการบริหาร ได้กาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบไว้ โดยศึกษาวิชาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ศักยภาพการแข่งขัน ดังนี้
(๑) มีภาวะผู้นา สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
(๒) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
(๓) สามารถประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน และ/หรือ
ข่ายงาน
(๔) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ การเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
มีสภาวะผู้นา
สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถอธิบายงานที่ตนรับผิดชอบได้ความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ กษาในการอภิ ป ราย น าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

๒๕
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคคนคลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคคนคลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(๒) สามารถเข้าใจศัพท์เชิงวิชาการในรายวิชา/สาขาวิชาที่ศึกษา และนามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
(๓) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสาหรับการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคคนคลยีสารสนเทศ
ในวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่อสารโดยมีการใช้ห้ องปฏิบัติการทาง
ภาษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการเรียนการสอน มีสานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
ให้ คาบริการให้ คาปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมทางสถิติ และนักศึกษาสามารถเรียนจากวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข นอกจากนี้สถาบันฯยังมีระบบ Internet wifi ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ในสถาบันฯ และพัฒนาให้สานักบรรสารการพัฒนาเป็น
ห้องสมุดดิจิตอล มีระบบฐานข้อมูลสากลให้ นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการค้นคว้า วิจัยได้
ตลอดเวลา
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคคนคลยีสารสนเทศ
ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน
งานวิจัย บทความวิชาการ การอ้างอิงเอกสาร ฐานข้อมูล บทความทางวิชาการ รวมทั้งการนาเสนอผลงาน
วิชาการในชั้นเรียน และในการประชุมวิชาการต่างๆ

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

๒




๓
o
o
o

๑

o
o

๒

o
o

รายวิชา

สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ศบ ๕๐๐๑ สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
ศบ ๕๐๐๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ศบ ๖๐๐๑ การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ ๖๐๐๒ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ศบ ๖๐๐๓ นโยบายเศรษฐกิจ
ศบ ๗๐๐๑ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
ศบ ๗๐๐๒ การจัดการการเงินและความเสี่ยง
ศบ ๗๐๐๓ การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
ศบ ๘๐๐๐ การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
ศบ ๗๐๐๔ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ศบ ๗๐๐๕ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
ศบ ๗๐๐๖ เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

ศบ ๗๐๐๗ นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศบ ๘๘๐๐-๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
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๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔
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๒๗

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดในข้อบังคับสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ดังนี้
ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบการ
ฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงออกได้ดังนี้
A
=
๔.๐ หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
A=
๓.๗ หมายถึง Very good (ดีมาก)
B+ =
๓.๓ หมายถึง Good (ดี)
B
=
๓.๐ หมายถึง Fairly good (ดีพอใช้)
B=
๒.๗ หมายถึง Almost good (เกือบดี)
C+ =
๒.๓ หมายถึง Fair (พอใช้)
C
=
๒.๐ หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้)
C=
๑.๗ หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)
D
=
๑.๐ หมายถึง Very poor (ใช้ไม่ได้)
F
=
๐
หมายถึง Failure (ตก)
W
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
S
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
U
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
AU
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
P
หมายถึง Pass (ผ่าน)
IP
หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
T
หมายถึง Terminate (ให้ยุติ)
TR
หมายถึง Transfer, work with which there is no comparable
Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)

๒๘
๒.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๑. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสั ม ฤทธิ์ ผ ลของนั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
กระบวนการทวนสอบ โดย สถาบันดาเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และ
รายงานผู้บริหารเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในและทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสั ม ฤทธิ์ ผ ลของนั กศึ กษาหลั งจากส าเร็จการศึกษามี การ
สารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่
๒.๑ การส ารวจภาวะการณ์ มี ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
๒.๒ การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
๒.๓ จั ด ท า Focus Group เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม า
ประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์ พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนการสอน และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับกระบวนการเรีย นรู้ และการพัฒ นาองค์ความรู้ของนักศึกษา และการพัฒ นาปรับปรุง
หลักสูตร
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์สาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดของหลักสูตร ตามข้อบังคับสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘

๒๙
หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 เพื่อให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ ความ
คาดหวังของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงทิศทางการดาเนินการของสถาบัน
 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใหม่ของ
สถาบัน
 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสถาบันสู่ค่านิยมร่วม WISDOM และปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งหวังแก่บุคลากร
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานอาจารย์
 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ควรรู้
๑.๒ ผู้บริหารคณะและอาจารย์อาวุคส ให้คาแนะนา
 ให้ ค าแนะน าเกี่ย วกับ ปรัช ญา วัต ถุประสงค์ของหลั ก สู ตร เนื้ อหาหลั กสู ตรและการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของคณะให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นอาจารย์ในคณะ
 ให้คาแนะนาด้านการสอนและการทาวิจัย
 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ให้ทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์อาวุโส
 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชา และผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 พัฒนาทักษะการทาวิจัยกรณีศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน
 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการนาผลงานการวิจัยไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน
 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมิน
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

๓๐
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะอย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
 จัดอบรม สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะส่วนบุคคลตามแต่ละสายงาน
 จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
 ส่งเสริมการสอนงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างบุคลากร
เก่า/ใหม่
 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อให้บุคลากรซื้อหนังสือวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง
 สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

๓๑
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และกรรมการที่เลือกจากที่ประชุมอาจารย์ ๒ คนและผู้อานวยการ
หลักสูตรเป็ นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ผู้อานวยการหลักสู ตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
ผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้คาแนะนาปรึกษาแก่
นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
 มีการจัดการโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ
 มีการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
 มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอย่างเป็นระบบ
 มีการพิจารณาภาระงานเป็นไปตามระเบียบข้อกาหนดของสถาบัน
 มีการวัดผลในแต่ละสาขาวิชามีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และสื่อสารให้นักศึกษาทราบ
 มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
 มีการสารวจความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีความรู้และประสบการณ์
 มีอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การบรรยาย
 มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาในห้องสมุดที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้
 มีวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขาวิชา
 มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่เหมาะสมกันในอัตราส่วน ๑ : ๑
 มีระบบเครือข่ายสารสนเทศบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์
 นักศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่ายสารสนเทศได้สะดวก และรวดเร็ว
 อาคารและห้องเรียนมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่อง LCD เป็นต้น
๓. การบริหารคณาจารย์
 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
 มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
และทบทวน
 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 มีการวางแผนและดาเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

๓๒
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับดูแลการดาเนินงานหลักสูตร และมีอาจารย์ประจาทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาแนะนาแก่นักศึกษา ในปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีนักวิชาการศึกษาประจาคณะและหน่วยงาน
ส่วนกลางของสถาบันให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียนและการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการส ารวจความต้ องการของผู้ ใช้ บั ณฑิ ต การจั ดท า Focus Group เพื่ อสอบถามความเห็ นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาหลักสูตร รวมทั้งจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดทาร่างหลักสูตร
เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบัน

๓๓
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.
๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า๓.๕ จากคะแนน เต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีการศึกษา
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัว
บ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

๓๔
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
๑.๑. มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา/คณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
๑.๒ มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน
 การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับมาในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
 ประเมินโดยศิษย์เก่า/ผู้ทรงคุณวุฒิ
 สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตรโดย
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทบทวนผลการประเมินละการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
 มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณบดี
 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร

๓๕

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔) กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณพิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

Master of Economics Program
in Executive Economics

Master of Economics Program in
Economics and Management

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)

M.Econ. (Executive Economics)

M.Econ. (Economics and Management)

รายละเอียด / เหตุผล
การแก้ไข /ปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างและเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่

๓๖
คครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

แผน ก ๒
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

๙ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐาน

๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

๙ หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

๙ หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ

รวม

๓๖ หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔

คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

๙ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐาน

๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

๙ หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

๑๘ หน่วยกิต

๙ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

-

๙ หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

๓ หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

-สอบคุณสมบัติ
-สอบปากเปล่า

รวม

๓๖ หน่วยกิต

คงเดิม

คงเดิม

๓๗

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หลักสูตร ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร) (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔) กับ
หลักสูตรศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร)
พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

รายวิชา

หน่วย
กิต

๑.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๑๒การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูราการ
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
ศบ ๕๐๑๐ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

๙
๓
๓

ศบ ๕๐๒๐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
๓. หมวดวิชาหลัก
ศบ ๖๐๑๐ การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ ๖๐๒๐ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ศบ ๖๐๓๐ กลยุทธ์องค์การ
๔. หมวดวิชาเอก
ศบ ๗๐๐๑ เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง
ศบ ๗๐๒๐ รัฐบาลและเศรษฐกิจตลาด
ศบ ๗๐๓๐ เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
ศบ ๗๐๔๐ นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศบ ๗๐๕๐ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน

ศบ ๗๐๖๐ การเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายวิชา

หมายเหตุ
หน่วย
กิต

๓
๓

คงเดิม

๓
๖
๓
๓
9
๓
๓
๓

๒.หมวดวิชาพื้นฐาน
ศบ ๕๐๐๑ สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
ศบ ๕๐๐๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การบริหาร
๓. หมวดวิชาหลัก
ศบ ๖๐๐๑ การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ ๖๐๐๒ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ศบ ๖๐๐๓ นโยบายเศรษฐกิจ
4. หมวดวิชาเอก

๖
๓
๓
๙
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๓

ย้ายไปหมวดวิชาเลือก
วิชาใหม่
ปรับชื่อวิชาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ย้ายไปหมวดวิชาเอก
วิชาใหม่
ยกเลิก
ยกเลิก
ย้ายไปหมวดวิชาเลือก
ย้ายไปหมวดวิชาเลือก
ย้ายไปหมวดวิชาเลือก

ศบ ๗๐๐๑ การวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขันและกลยุทธ์องค์การ

๓

ปรับชื่อ ย้ายมาจาก
หมวดวิชาหลัก

ศบ ๗๐๐๒ การจัดการการเงินและความเสี่ยง

๓

ปรับชื่อวิชาใหม่
วิชาใหม่

๓๘
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร)
พ.ศ. ๒๕๕๔
รายวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วย
กิต

รายวิชา
ศบ ๗๐๐๓ การวางแผนและวิเคราะห์
โครงการ
ศบ ๘๐๐๐ การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
เศรษฐศาสตร์การบริหาร

ศบ ๘๘๐๐ – ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ

หน่วย
กิต
๓

วิชาใหม่

๓

วิชาใหม่

๑-๓

ย้ายไปหมวดวิชาเลือก
5. หมวดวิชาเลือก
ศบ ๗๐๐๔ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ศบ ๗๐๐๕ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการ
แข่งขัน
ศบ ๗๐๐๖ เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์
ศบ ๗๐๐๗ นวัตกรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ศบ ๘๘๐๐ – ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
ศบ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์
ศบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
7. สอบประมวลความรู้

หมายเหตุ

๓

ย้ายมาจากหมวดวิชา
พื้นฐาน

๓
๓
๓

ย้ายมาจากหมวด
วิชาเอก

๑-๓

๓

คงเดิม

๑๒

คงเดิม
คงเดิม

๓๙
การเปรียบเทียบอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔)
กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
ศ.พิริยะ ผลพิรุฬห์*

รศ.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์*

ผศ.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผศ.อภิรดา ชิณประทีป

อ.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล*

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณวุฒิสูงสุด/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Ph.D.(Economics)
Georgia State University (U.S.A.)
M.S.(Policy
University of Illinois at UrbanaEconomics)
Champaign (U.S.A.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D.(Economics)
M.B.A.(Management
Information System)
สถิติศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Economics)
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
(การเงิน)
Ph.D.(Applied
Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Statistics)
M.Sc. (Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

* อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
The University of Memphis (U.S.A.)
Memphis State University (U.S.A.)

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
ศ.พิริยะ ผลพิรุฬห์

รศ.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
Southern Illinois University (U.S.A)
Indiana State University (U.S.A)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )

ผศ.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

University of Minnesota (U.S.A.)

ผศ.อภิรดา ชิณประทีป*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
Duke University (U.S.A.)
University of Chicago (U.S.A.)
London School of Economics and
Political Science (U.K.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย)

อ.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล*

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คุณวุฒิสูงสุด/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Ph.D.(Economics)
Georgia State University (U.S.A.)
M.S.(Policy Economics)
University of Illinois at UrbanaChampaign (U.S.A.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D.(Economics)
M.B.A.(Management
Information System)
สถิติศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Economics)
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
(การเงิน)
Ph.D.(Applied
Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Ph.D. (Economics)
M.S. (Statistics)
M.Sc. (Economics)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
The University of Memphis (U.S.A.)
Memphis State University (U.S.A.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
Southern Illinois University (U.S.A)

Indiana State University (U.S.A)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
University of Minnesota (U.S.A.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )

Duke University (U.S.A.)
University of Chicago (U.S.A.)
London School of Economics and
Political Science (U.K.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย)

หมายเหตุ
ปรับจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร
คงเดิม

คงเดิม

ปรับจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คงเดิม

