มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย

: หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Economics

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

: ศ.บ.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: B.Econ

3. วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 137 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษอังกฤษในบางรายวิชาที่เหมาะสม
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
6. สถานภาพของหลักสู ตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 ลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554 กาหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 12 กันยายน พ .ศ.
2554
6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นาเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
13 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2554
6.4 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวชิ าเศรษฐศาสตร์ ในปี การศึกษา2557 หลังเปิ ดดาเนินการสอน2 ปี
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทางานได้ท้ งั ภาคภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรอื่นๆรว มทั้ง
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวได้ นักศึกษาสาขาวิชานี้นอกจากมีความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณแล้วยังมีความรู ้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ทางวิชาการ

1 3-1055-00246-61-4 รองศาสตราจารย์ นาย ปรเมสฐ์ บุญศรี

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น),
ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์,
2533
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),
ม.รามคาแหง, 2524

2 3-1022-00778-17-5

ผูช้ ่วย

นายกัมพล เชื้อแถว*

ศาสตราจารย์

Ph.D. (Economics), Universiti Utara Malaysia, 2551
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริ ก), 2536
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคาแหง, 2526

3 5-3505-90011-18-7

อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร),ม.เกษตรศาสตร์, 2532
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ),ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ว.ค.อุบลราชธานี, 2525

4 3-1021-00767-17-1

อาจารย์

นายอรรถวิทย์ เฉลียว

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร

เกรี ยงไกร*

ศาสตร์, 2545
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ), ม.หอการค้าไทย, 2540

5 3-1101-00752-05-9

อาจารย์

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ* ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม. รามคาแหง, 2546
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคาแหง, 2538

* เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็ นหลัก และอาจมีสถานีทดลองภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 แนวทางสาคัญใน พัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ งเป็ นแผนฯที่ให้ความสาคัญกับแนวคิ ดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity)
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property)
11.1.2 โดย เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู ้ของสังคม
(Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation) แผนฯ ดังกล่าวมีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสู ตรของสถาบันการศึกษา ซึ่ง
หลักสู ตรการศึกษานี้จะอยูใ่ นช่วงของแผนฯ ฉบับที่ 11 ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะผลิต บัณฑิตที่มีความรู้
ด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของในปัจจุบนั เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาอาชีพ
ของบัณฑิตต่อไป
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปมาก โดยได้รับ
อิทธิ พลจากต่างประเทศ จนเกิดผลกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม จริ ยธรรม และพฤติกรรมของประชาชน
ไทย ซึ่งสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยที่ควรคานึง และมีผลกระทบต่อ
หลักสู ตรนี้คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่กาลังแพร่ ขยายในสังคมปั จจุบนั ความ
ตระหนักในความสาคัญทางภาษาประจาชาติก่อให้เกิดความเป็ นชาติ
11.2.2 แก้ปัญหาที่มีของประชาชนในชุมชน ด้วยทุนทางสังคมและต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
ตนเองเป็ นหลัก เพื่อสร้างสถาบันของตนเอง โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาเรี ยนรู้ ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รวมถึงเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน

การสร้าง

ภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ การเงิน และทางสั งคม กฎหมาย การเมืองการปกครอง เพื่อให้ ชุมชนและสังคม
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เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ทาให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปตามทิศทางที่ควรเป็ น สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกาลังคน และความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิจยั ตลาด การเงิน และการลงทุน แนวคิดนี้เป็ นแนวทางที่จะทาให้
ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง ยึดหลักการพึ่งตนเอง ช่ วยเหลือกัน ให้ความสาคัญกับการทางาน
และแก้ปัญหาแบบองค์รวม ไม่แยกส่ วน มีความร่ วมมือเรี ยนรู ้ปัญหา
12.1.2 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่ อสาร และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ฯ
แม้วา่ ในแต่ละวิชาจะไม่จดั อยูใ่ นสาขาย่อยของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้หน่วยงานหรื อองค์กรสามารถดาเนินไปได้ดว้ ยดี

แต่ทุกวิชาที่ กล่าวมาจะเป็ น

ยิง่ อุตสาหกรรมเจริ ญเติบโตใน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากเท่าใด ก็ยงิ่ ต้องการฝ่ ายวิเคราะห์ วิจยั เพื่อนามาใช้ในการลงทุนและการเงินที่มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

ดังนั้นบัณฑิตควรมีค วามสามารถทางด้านการลงทุนและการ

วิเคราะห์
12.1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นคว้า ทาวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็ นมาตรฐา น มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาไทยและต่างชาติ ที่มีความสนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีโอกาส
ได้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ มากขึ้น
12.2.2 มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพแล ะมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของสังคมใ น
ประเทศ
12.2.3 มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนทุกด้าน
12.2.4 มหาวิทยาลัยต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ นผูน้ าเชิงวิชาการและการวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคม
โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมหรื อชุมชน
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12.2.5 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และ
ผูเ้ รี ยนระหว่างสถาบันเพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาแล

ะแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมี

ประสิ ทธิภาพ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสู ตรอื่น
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรนี้นกั ศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะวิทยาการจัดการ สามารถ
เลือกเรี ยนได้ในบาง รายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นกั ศึกษาต่างคณะก็สามารถ
เลือกเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ เช่น เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ความรู ้ทวั่ ไปทางตลาดหลักทรัพย์
เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารทุน เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารหนี้ การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม การพยากรณ์ทางธุ รกิจ เป็ นต้น

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถความชานาญการและคุณธรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้อ

งกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็ นนักวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสู ง สามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิ ดโอกาสให้มีการเลือกเรี ยนได้อย่าง
กว้างขวางทั้งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประส บการณ์การเรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบตั ิควบคู่ทฤษฎีไปสู่ การพัฒนา
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในระดับวิชาชีพ และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐบาล และสามารถนาไปเป็ น
แนวทางในการศึกษาระดับสู งต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณภาพ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดาเนินธุ รกิจได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในท้องถิ่น
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบธุ รกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพ
อย่างมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ รู ้บทบบาทหน้าที่ของการ
เป็ นผูน้ าและผูต้ มที่ดี
1.3.5 เพือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการสื บค้น
ข้อมูลรวบรวม เรี ยบเรี ยง และสามารถนาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. พัฒนา หลักสูตรเศรษฐศาสตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
- รายงานผลการดาเนินงาน
ทบทวนข้อกาหนดเฉพาะของ
- รายงานผลการฝึ กงานในรายวิชา
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
มาตรฐานคุณวุฒิ ที่ สกอ.กาหนดและ หลักสูตรเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ . - นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ผ่าน
สอดคล้องกับความต้องการของภาค
สารวจ ความต้องการกาลังคน
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ทักษะ ในภาคธุรกิจเพื่อเป็ นข้อมูล - เอกสารการประสานงานกับภาค
ในการพัฒนาหลักสูตร
ธุรกิจ
- ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กอบการ
ระ
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจในทักษะ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผูใ้ ห้
ความรู ้ ความสามารถในการทางาน
บริ การทางตลาดหลักทรัพย์ และ โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ - อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการอบรม - หลักฐานหรื อเอกสารแสดงผลการ
หลักสูตรเบื้อง ต้นเกี่ยวกับเทคนิค
ดาเนินการ
ภาพและประสิ ทธิผลในการให้
การสอนการวัดและประเมินผล
- รายงานผลการประเมินการเรี ยน
ความรู ้แก่นกั ศึกษา
- อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
การสอนของอาจารย์
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรู ปแบบ
ต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผสู ้ อนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็ นอย่างดี
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู ้ให้
- สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา - หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับการ
องค์ความรู ้ให้กา้ วทันวิวฒั นาการ
ฝึ กอบรม /การเข้าร่ วมการประชุม /
ก้าวทันต่อองค์ความรู ้ใหม่ๆ พัฒนา
ใหม่
สัมมนาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบริ การวิชาการอย่างมี
- สนับสนุนบุคล ากรด้านการเรี ยน
กับสาขาวิช าการวิเคราะห์
ประสิ ทธิภาพ
การสอนและทางานบริ การวิชาการ
หลักทรัพย์
แก่องค์กรภายนอก
- งานวิจยั และงานวิชาการที่นกั ศึกษา
- กาหนดให้นกั ศึกษา ศึกษาดูงาน
เป็ นจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้และ
วิจยั /งานวิชาการที่สามารถนาผลที่
ประสบการณ์ทางานจริ ง
ได้มาใช้ในการดาเนินงานได้จริ ง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการคานวณเพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางด้านตัวเลข หาความคุม้ ค่า และเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณ

ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาบ้าง สาห รับนั กศึกษาที่มีพ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.3.2 การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน

ดังนั้น

นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 ดาเนินการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู ้

ทางคณิ ตศาสตร์

และภาษาอังกฤษ อ่อน โดยจัดทาแบบประเมินความรู้ทางด้าน คณิ ตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษและกาหนด
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เกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่สามารถใช้เรี ยนกรณี นกั ศึกษามีผลการทดสอบไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้มีการสอนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แนะนาการวางเป้ าหมายชีวติ เทคนิคการเรี ยนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการ
ดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 รวม จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2555
50
50 คาดว่าจะจบการศึกษาตลอดหลักสู ตร
2556
50
50
100 ปี ละ 50 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
2557
50
50
50
150
2558
50
50
50
50
200
2559
50
50
50
50
200
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจานวนนิสิตที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชาและตา
ความต้องการของผูเ้ รี ยน สังคม และตลาดแรงงาน
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายรับรวม

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1,250,000

1,558,000

1,843,000

1,900,000

1,885,083

120,000
108,000

240,000

960,000
140,000

960,000

119,100

360,000
130,000

1,478,000

1,917,100

2,333,000

3,000,000

2,999,993

154,910
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปี งบประมาณ
หมวดเงิน
2555

2556

2557

2558

2559

1.1 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

250,000

391,000

333,330

375,000

375,000

1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

410,000

500,000

580,000

750,000

750,000

1.3 ทุนการศึกษา

416,660

62,500

75,000

166,660

116,660

20,830

416,660

62,500

95,830

95,830

1,097,490

1,370,160

1,050,830

1,387,490

1,387,490

ค่าครุ ภณั ฑ์

770,830

1,020,830

1,279,160

1,662,500

1,662,500

รวม (2)

770,830

1,020,830

1,279,160

1,662,500

1,662,500

1,868,320

2,390,990

2,329,990

3,049,990

3,049,990

50

100

150

200

200

25,000

15,971

12,962

12,500

12,500

1. งบดาเนินการ

1.4รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน

รวม (1) + (2)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

หมายเหตุ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 100,000 บาท / คน / ปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยนและเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมีรูปแบบการเทียบโอน2 รู ปแบบ
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2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรั บรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งขอ ง
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการ ณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อ
นับเป็ นหน่วยกิ ตเทียบเท่ารายวิชาตาม หลักสู ตรการศึกษาในมหา วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ด็จเจ้าพระย า
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของ ว่าด้วยการศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิตพ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 137 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรแบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร

9

หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

หน่วยกิต

101

หน่วยกิต

66

หน่วยกิต

30

หน่วยกิต

5

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
2.2) กลุ่มฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
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3.1.3

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร

9

หน่วยกิต

2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ

3(2-2-5)

Thai Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

3(2-2-5)

Basic Neighboring Language
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Human Behavior Development
2002102 สุ นทรี ยนิยม

3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2003101 สังคมไทยและสังคมโลก

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)

Natural Resources and Environments
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ

3(2-2-5)

Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) วิชาแกน
3000201 สถิติธุรกิจ

101

หน่วยกิต

66

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Busuness Statistics
3000202 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1

3(2-2-5)

Business English 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2

3(2-2-5)

Business English 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5)
Business and Taxation Laws
3001101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

Principles of Marketing
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles
3011203 การเงินธุ รกิจ

3(3-0-6)

Business Finance
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

Management Accounting
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

Microeconomics 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)

Macroeconomics 1
3061201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

Microeconomics 2
3061202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2

3(3-0-6)
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3061203 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

3(3-0-6)

Managerial Economics
3061204 การคลังรัฐบาล

3(3-0-6)

Public Finance
3061205 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุ ตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Management Economics
3061206 เศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์

3(3-0-6)

Mathematic Economics
3061301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ

3(3-0-6)

Business Quantitative Analysis
3061302 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
3061303 เศรษฐมิติ

3(3-0-6)

Econometrics
3061309 จริ ยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

Ethics for Economist
3061310 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Environmental Economics
3061401 วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(2-2-5)

Research in Business Economics
2.2) วิชาเลือกเฉพาะด้ าน วิชาเอกบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
3061304 สถาบันการเงินและตลาดการเงิ น

30 หน่วยกิต
3(3-0-6)

Financial Market and Institute
3061305 สภาพคล่องและการวิเคราะห์สินเชื่อ

3(3-0-6)

Liquidity and Equity Management
3061306 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Projects and Programs Analysis

3(3-0-6)
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3061307 เศรษฐศาสตร์การเงิน

3(3-0-6)

Financial Economics
3061308 เศรษฐศาสตร์บริ หารจัดการตลาดทุน

3(3-0-6)

Financial Market Management
3061311 การวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0-6)

Financial Budgeting Analysis
3061402 การลงทุนในทางเลือกอื่น

3(3-0-6)

Other Investments
3061403 เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารทุน

3(3-0-6)

Equity Investment Economics
3061404 เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารหนี้

3(3-0-6)

Debt Investment Economics
3061405 หัวข้อเฉพาะการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Case study in Securities Analysis

3(2-2-5)

3061406 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การลงทุน

3(2-2-5)

Seminar in Investment Economics
3061407 เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์

3(3-0-6)

Derivative Investment
3061408 เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินในประเทศไทย

3(3-0-6)

Monetary Policy in Thailand
3061409 เทคนิคการพยากรณ์ทางธุ รกิจ

3(3-0-6)

Usiness Forecasting Techniques
3061410 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Investment Economics
3004201 การจัดการผลิตและปฎิบตั ิการ
Production and Operation Management

3(3-0-6)
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2.3) กลุ่มกลุ่มฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์

5

3061400 ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์

หน่วยกิต
5(350)

Field Experience in Economics
6

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยน โดยไม่ นบั หน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
4) หมวดวิชาโท
4.1) สาหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิต นักศึกษา ที่เรี ยนใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
4.1.1) วิชาบังคับ

6

3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Microeconomics 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)

Macroeconomics 1
4.1.2) วิชาเลือก

12

3061201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Microeconomics 2
3061202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

Macroeconomics 2
3061203 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

3(3-0-6)

Managerial Economics
3061204 การคลังรัฐบาล
Public Finance

3(3-0-6)

18

3061205 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Management Economics
3061302 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
3061310 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Environmental Economics
3061304 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

3(3-0-6)

Financial Market and Institute
3061306 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

3(3-0-6)

Projects and Programs Analysis
3061307 เศรษฐศาสตร์การเงิน

3(3-0-6)

Financial Economics
สาหรับนิสิต และ นักศึกษาที่เรี ยนในหลักสู ตรที่มีการกาหนดรายวิชา

3061102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และรายวิชา 3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เป็ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรื อวิชา
บังคับเรี ยนในหลักสู ตร มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาโท ให้เลือกเรี ยนรายวิชา
จาก หัวข้อ 4.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต
4.2) สาหรับนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทีต่ ้ องการเลือกเรียนวิชาโท

ของสาขาอืน่ สามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชาที่เปิ ดกลุ่มวิชาโท ตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้นสมเด็จเจ้าพระยาได้ ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และภาควิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่
นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย

3

และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต

รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ

หลักสู ตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก

19

3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรียนหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา

นก.

วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา

ชื่อวิชา

นก.

15

วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา

15

วิชาบังคับ

3

วิชาบังคับ

3

3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3

3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3

รวม

รหัสวิชา
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รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
18

วิชาบังคับ

18

3000201 สถิติธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาบังคับร่ วม

นก.
6

3000203 ภาษาอักฤษธุรกิจ 2

3

3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3

3000204 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

3

3001101 หลักการตลาด

3

3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3

3061201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3

3061202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3

3061203 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

3061205 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

อุตสาหกรรม
3061204 การคลังรัฐบาล
รวม

3
18

3061206 เศรษฐศาสตร์คณิ ตศาสตร์
รวม

3
18

20

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

วิชาบังคับ

12

วิชาบังคับ

9

3011203

การเงินธุรกิจ

3

3011315 บัญชีเพื่อการจัดการ

3

3061301

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ

3

3061303 เศรษฐมิติ

3

3061302

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3

3061309 จริ ยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

3

3061310

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

3 (3–0–6)

วิชาเลือก

6
รวม

18

รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาบังคับ

3061401 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
3
3

วิชาบังคับเลือก

12

วิชาเลือกเสรี

6

รวม

12

วิชาเลือก

21

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

3061400 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

นก.
5
5

5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

3(3-0-6)

Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา การบริ หาร
จัดการตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น การพัฒนาภาวะผูน้ า การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ นสารสนเทศ
Thai for Communications and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์

3(2-2-5)

การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ

สรุ ปความ วิเคราะห์ ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่างๆเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร

3(2-2-5)

English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นาเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพใน
การสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรี ยนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน

3(2-2-5)

Basic Neighboring Language
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา
การออกเสี ยง การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้น
ที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
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2002102

สุ นทรียนิยม

3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของ
ต้นกาเนิด พัฒนาการ วิธีการรับรู้และประสบการณ์ทางสุ นทรี ยภาพ ในระดับราลึก ระดับความคุน้ เคย
และระดับความซาบซึ้ ง
2003101

สั งคมไทยและสั งคมโลก

3(3-0-6)

Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิตน์
ว ั โดยศึกษา
สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคม โดยดาเนินชีวติ ยึ ดหลักความ
พอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก
2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)

Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรั

กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมที่ใช้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่ ส่งผลกระทบต่อ

สิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั
การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชี วติ

3(2-2-5)

Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในการสื่ อสารและการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแลรักษาสุ ขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย กา รใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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4004102

การคิดและการตัดสิ นใจ

3(2-2-5)

Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเครา ะห์ขอ้ มูลและ
ข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กาหนดการเชิงเส้น และคณิ ต ศาสตร์
พื้นฐานสาหรับชีวติ ประจาวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ

3(2-2-5)

Integrated Information Technology
บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3000201

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statatics
ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย การแปลความหมายของสมการถดถอยของฟังก์ชนั่ หนึ่งตัวและหลายตัว
3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุ รกิจและในที่ทางาน การใช้คาศัพท์และหลักการใช้คาพูด

ในเชิงธุ รกิจ คาศัพท์ทางธุ รกิจต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร คาศัพท์ในกลุ่มของตาแหน่งงานและหน้าที่การ
ทางานต่าง ๆ รู ปแบบการสนทนาทางโทรศัพท์ การเลื่อนตาแหน่งงาน รู ปแบบการติดต่อประสานงาน
ต่าง ๆ ในที่ทางาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น ประกาศต่าง ๆ การเขียนจดหมายขอราคา
สิ นค้า ใบเสนอราคาและการสั่งซื้ อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและกระบวนการสมัครงานในตาแหน่งต่าง ๆ
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3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business English 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุ รกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในการทาการค้าใน

ประเทศและระหว่างประเทศที่ มีความหลากหลายในแต่ละสายงา น การนาเข้า -ส่ งออก การพาณิ ชย์นาวี
ธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจโรงแรม โดยจะศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การ
นาเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่างๆ และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการดาเนินธุ รกิจ อินเตอร์ เน็ต
ระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุ รกิจ การเขียนจดหมายแสดงความไม่พอใจ เป็ นต้น
3000204

กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร

3(2-2-5)

Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไป องค์การธุ รกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุ รกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งพาณิ ชย์วา่ ด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ สัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสิ นเชื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุน การคุม้ ครองของผูบ้ ริ โภคและป้ องกัน

การค้าที่ไม่เป็ นธรรม

กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุ รกิจกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3001101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสาคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวคิดทางการตลาด
ระบบตลาด ระบบตลาด สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดและคุณธรรมจริ ยธรรมของนักการตลาด
3004201

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management

3(3-0-6)

การวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการดาเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการผลิต การจัดการ
คุณภาพ การบริ หารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกาลังการผลิตและ
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ความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่ว งโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรม
ปลายน้ า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3011100

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น

3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเ คราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชี
แยกประเภท กระดาษทาการ จัดทางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี ความซื่อสัตย์ในการจัดทาบัญชี
การทางบการเงินของกิจการให้บริ การและกิจการซื้ อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลัก
คุณธรรมในการทาบัญชี
3011203

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและ
ความสาคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน การจัดสรรเงินทุนภายในธุ รกิจ การ
จัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินของธุ รกิจการวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขาย
กิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปั นผล
3011315

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

3(2-2-5)

Management Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมา ณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนปริ มาณ -กาไร การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การจัดทารายงานตามส่ วนงาน การกาหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
3061102

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆของการจัดสรรค่าตอบแทน
ให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
3061103

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและความสาคัญ ของ พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเ ป็ น
ตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออ ม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล
การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ
3061201

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3061102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภควิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบ
เรี ยงลาดับ (Ordinal Approach) หลักอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการ ผลิต การผสมปัจจัยการผลิตที่เสี ย
ต้นทุนต่าสุ ด ทฤษฎีตน้ ทุน ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่างๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขใน
ตลาดต่างๆ และการวิภาคกรรม
3061202

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroconomics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3061103 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
วิเคราะห์แบบจาลองดุล ยภาพร่ วมในตลาดเงินตลาดผลผลิต และตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดต่างๆทั้งในระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดและแบบเปิ ด
3061203

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

3(3-0-6)

Managerial Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ องค์กรธุ รกิจ อุปสงค์
อุปทาน ราคาดุลยภาพ การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณการอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การ
ผลิต รายรับและกาไร การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นตรง โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคา การ
กาหนดราคาในทางปฎิบตั ิ การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจ
ลงทุนบทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
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3061204

การคลังรัฐบาล
3(3-0-6)
Public Finance
ความหมายและความสาคัญของ รายรับ รายจ่าย รัฐบาล งบประมาณเกี่ยวกับรายรับ
รายจ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี ประเภทของงบประมาณ แหล่งที่มา และใช้ไปของงบประมาณทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว ศึกษาเกี่ยวกับเงินคงคลัง การจา แนกรายรับ
รายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายประจา ศึกษาเครื่ องมือของนโยบายการคลัง
ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
3061205

เศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Management Economics
ความหมาย ประเภท และลักษณะความสาคัญของ อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการ
ทาธุ รกิจทางอุตสาหกรรม การสารวจตลาด การเคลื่อนไหวของราคาและภาวการณ์ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการลงทุนแลการส่ งเสริ มการขยายตลาดพร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไข
3061206

เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

Mathematical Economics
การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ เซต การจัด
ลาดับ ระบบจานวนและอนุกรม อัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ การ คิดค่าเสื่ อมราคา ดอกเบี้ยและส่ วนลด
สมการและกราฟ พีชคณิ ตเชิงเส้น ลอการิ ทึม แคลคูลสั ของฟังก์ชนั การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั เมตริ กซ์ ดี
เทอร์มินนั ต์ สมการเชิงเส้น การประยุกต์ในทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ
3061301

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Quantitative Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณเพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory)
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แถวรอคอย (Queuing) และการจาลองเหตุการณ์ (Simulation)
3061302

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสิ นค้าเข้า
และสิ นค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศ รษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้าและ ดุลการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่ วมมือทางกลุ่ม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3061303

เศรษฐมิติ
3(3-0-6)
Econometrics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจหรือ
: 3061203 เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์
การประยุกต์วชิ าต่างๆ 3 วิชาเข้าด้วยกัน เศรษฐศาสตร์ สถิติและ คณิ ตศาสตร์โดยมีองค์
ประกอบเนื้อหารายวิชาร่ วมกันทั้ง 3 วิชา ได้แก่ แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ เครื่ องมือทางสถิติ และ
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นการนาข้อมูลเชิงปริ มาณมาวิเคราะห์โดยอาศัยหลักวิชาทั้ง ดังกล่าว เช่น
การพยากรณ์ (Forecasting/Prediction) การประเมินผลทางนโยบาย (Policy Assessment) การประมาณ
ค่า(Estimation) การหาความสัมพันธ์ (Correlation) นอกจากนี้ยงั ศึกษารู ปแบบสมการเดี่ยว (Simple
Equation Model) หรื อสมการหลายตัวแปร ( Multi-equation or Simultaneous Equation Model)
3061304

สถาบันการเงินและตลาดเงิน
3(3-0-6)
Financial Market and Institutions
โครงสร้าง และบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน หลักการและขอบเขตการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงาน สถาบันการเงินทั้ง ไทยและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามสถานการณ์ในประเทศไทย
3061305

สภาพคล่องและการวิเคราะห์ สินเชื่อ

3(3-0-6)

Liquidity and Equity Management
สภาพคล่องทางการเงินของผูข้ อสิ นเชื่อ และความเป็ นไปได้ในการได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามที่ได้วางแผนไว้ วิเคราะห์ถึงความสามารถในการชาระหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด
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3061306

การวิเคราะห์ โครงการและแผนงาน

3(3-0-6)

Projects and Programs Analysis
หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนการบริ หารโครงการและแผนงาน
หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ตน้ ทุน
การวัดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการและแผนงานการกาหนดท

างเลือกของโครงการ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost – Benefit Ratio วิเคราะห์เชิง
ระบบในโครงการและแผนงาน
3061307

เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(3-0-6)
Financial Economics
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ภายใต้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ

Markowitz และหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จาก Security Market Line (SML) แบบจาลองในการ
กาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset pricing Model (CAPM) ความเสี่ ยงของหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
ที่ปราศจากความเสี่ ยง (Arbitrage Pricing Theory)
3061308

เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการตลาดทุน

3(3-0-6)

Financial Market Management
ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการประมาณค่าความเสี่ ยงที่เป็ นระบบและไม่เป็ นระบบโดยใช้
Characteristic Line การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการลงทุน การคานวณหาผลตอบแทนที่คาดหวัง การ
ลงทุน ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม เปรี ยบเทียบแบบจาลองระหว่าง Capital Asset pricing Model กับ
Arbitrage Pricing Theory การผ่อนคลายตามแบบจาลอง CAPM อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย ต้นทุนการทาธุรกรรม ความคาดหวังที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาการลงทุน ตลอดจนข้อจากัดของ
การลงทุน
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3061309

จริยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

Ethics for Economists
แนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ นักเศรษฐศาสตร์ ต้องมีจริ ยธรรมรวมทั้งการ
สร้างจริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (Management Ethics) และจริ ยธรรมของ
พนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ
3061310

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Environmental Economics
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ ถึง หลักการแล ะ

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์กบั สิ่ งแวดล้อมและเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในโยบายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
การวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปั ญหาและ
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมโดยใช้กรณี ศึกษา
3061311

การวิเคราะห์ งบการเงิน
Financial Budgeting Analysis

3(3-0-6)

รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์กาไรทางบัญชีและสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้างการ
วิเคราะห์รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจา การดาเนินงานที่ยกเลิก การปรับปรุ

งของงวดก่อน การ

เปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การวิเคราะห์กระแสเงินสด สามารถเข้าใจถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของงบการเงิน การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน (อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนหนี้สิน และอัตราส่ วน
ของเจ้าของ) การวิเคราะห์กาไรต่อหุ น้ และหลักทรัพย์ที่ทาให้กา ไรต่อหุ น้ ลดลง การวิเคราะห์โครงสร้าง
เงินทุนแบบพื้นฐาน (Simple Capital Structure) และโครงสร้างเงินทุนแบบซับซ้อน (Complex Capital
Structure
3061400

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์

5(0-0-350)

Field Experience Economics
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจในหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
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ของอาจารย์ที่ปรึ กษาโดยนาความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์
จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิ มนิเทศ
เพื่ออภิปรายปัญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้โดยกาหนดให้จดั ทาโครงการพิเศษหรื อสารนิพนธ์หรื อภาคนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึ กษาด้วย
3061401

วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(2-2-5)

Research in Business Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจในงานทฤษฏีและปฎิบตั ิโดยใช้หลักวิธีการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิจยั พัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษาถึงรู ปแบบการเขียนแบบโครงการวิจยั การ
ประมวลปัญห า การตั้งและการทดสอบ สมมติฐาน การใช้วธิ ี การทางเศรษฐมิติและแบบจาลองต่าง

ๆ

รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปรผลข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจยั ประเภทต่างๆ
3061402

การลงทุนในทางเลือกอืน่
Other Investments

3(3-0-6)

การลงทุนในทางเลือกต่างๆที่
ไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ การลงทุนในเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในทองคา การลงทุ นในธุ รกิจส่ วนตัวต่างๆ
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนชนิดนั้นภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล
3061403

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารทุน
Equity Investment Economics

3(3-0-6)

การคานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการด้วยแบบจาลองต่างๆเช่น การกาหนดราคา
หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model) แบบจาลอง Arbitrage Price Theory แบบจาลอง Bond Yield
Plus Risk Premium พร้อมทั้งอธิ บายถึงข้อจากัดของแบบจาลองดังกล่าวไ ด้ การประเมินมูลค่าหุ น้ สามัญ
โดยใช้ตวั คูณราคาเช่น อัตราส่ วนราคาต่อกาไร อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อัตราส่ วนราคาต่อ
ยอดขาย การประเมินมูลค่าหุ น้ สามัญด้วยวิธีวเิ คราะห์ดา้ นกาไร การวัดค่ากาไรส่ วนเกิน การหามูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐศาสตร์
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3061404

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารหนี้
Debt Investment Economics
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิต

3(3-0-6)
โดยพิจารณาคุณลักษณะของผูก้ ู้

(Borrower’s

Character) ความสามารถในการชาระคืนของผูก้ ู้ (Capacity to repay) สิ นทรัพย์ค้ าประกันและสัญญากู้
(Covenant) และสามารถใช้อตั ราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio) ในการประเมินความสามารถในการ
ชาระหนี้ของหุ น้ กู้ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้น อัตราความแปรปรวน
ของอัตราผลตอบแทน (Yield Volatility)ของพันธบัตรรัฐบาล การคานวณหามูลค่าขั้นต่าของหุ น้ กูแ้ ปลง
สภาพ
3061405

หัวข้ อเฉพาะการวิเคราะห์ หลักทรัพย์

3(3-0-6)

Case study in Securities Analysis
ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริ งหรื อการกาหนด Case Study เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ผลกระทบ
ข้อดี ข้อเสี ยของปัญหา ตลอดจนข้อแก้ไขและหาทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์
3061406

สั มมนาทางเศรษฐศาสตร์ การลงทุน
Seminar in Investment Economics

3(2-2-5)

วิเคราะห์ปัญหาแล ะวิธีการแก้ไขในเชิงกรณี ศึกษาหรื ออภิปรายปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ความรู ้ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พ้นื าฐนที่ได้เรี ยนมา
3061407

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
Derivative Investment

3(3-0-6)

ตราสารอนุพนั ธ์ประเภทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ การประเมินมูลค่าสัญญาฟอร์ เวิร์ด
(Forward Contact) การประเมินมูลค่าสัญญาฟิ วเจอร์ ส (Future Contact) การกาหนดราคาฟิ วเจอร์สของ
เงินตราต่างประเทศ ผลกระทบของราคาออปชัน่ (Option) จากปั จจัยต่างๆ การประเมินมูลค่า สวอป
(Swap) กับตราสารทางการเงินชนิดอื่น
3061408

เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินในประเทศไทย
Monetary Policy in Thailand

3(3-0-6)

วิเคราะห์นโยบายการเงินที่ประเทศไทยนามาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์
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ต่างๆ ในปัจจุบนั ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบวิกฤตการณ์ดา้ นการเงิน
3061409

เทคนิคการพยากรณ์ ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Forecasting Techniques
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรมเวลาในการพยากรณ์ยอดขาย
พยากรณ์ความต้องการกาลังคน พยากรณ์ตน้ ทุนและรายได้ และพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ
3061410

เศรษฐศาสตร์ การลงทุน ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Investment Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3061302 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
บทบาทของการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผลทางด้านมหเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้น
จากการลงทุน ปั จจัยกาหนดการลงทุนระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศผูล้ งทุนและประเทศเจ้าภาพ
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ทางวิชาการ

1 3-1055-00246-61-4 รองศาสตราจารย์ นาย ปรเมสฐ์ บุญศรี

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น),
ม. ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์,
2533
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),
ม.รามคาแหง, 2524

2 3-1022-00778-17-5

ผูช้ ่วย

นายกัมพล เชื้อแถว

ศาสตราจารย์

Ph.D. (Economics), Universiti Utara Malaysia, 2551
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริ ก), 2536
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราชม, 2541
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคาแหง, 2526

3 5-3505-90011-18-7

อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

4 3-1021-00767-17-1

อาจารย์

นายอรรถวิทย์ เฉลียว ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
เกรี ยงไกร

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร),
ม.เกษตรศาสตร์, 2532
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ว.ค.อุบลราชธานี, 2525
ศาสตร์, 2545
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์), ม.หอการค้าไทย, 2540

5 3-1015-00518-22-8

อาจารย์

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม. รามคาแหง, 2546
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคาแหง, 2538

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ทางวิชาการ

1 3-1055-00246-61-4 รองศาสตราจารย์ นาย ปรเมสฐ์ บุญศรี

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น),
ม. ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์,
2533
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),
ม.รามคาแหง, 2524

2 3-1022-00778-17-5

ผูช้ ่วย

นายกัมพล เชื้อแถว

ศาสตราจารย์

Ph.D. (Economics), Universiti Utara Malaysia, 2551
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริ ก), 2536
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราชม, 2541
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคาแหง, 2526

3 5-3505-90011-18-7

อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

4 3-1021-00767-17-1

อาจารย์

นายอรรถวิทย์ เฉลียว ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
เกรี ยงไกร

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร),
ม.เกษตรศาสตร์, 2532
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ว.ค.อุบลราชธานี, 2525
ศาสตร์, 2545
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์),
ม.หอการค้าไทย, 2540

5 3-1015-00518-22-8

อาจารย์

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม. รามคาแหง, 2546
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคาแหง, 2538

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ตาแหน่ งทางวิชาการ

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายเสนีย ์ สุวทิ วัส

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การพัฒนาเศรษฐกิจ), ม. เกษตรศาสตร์, 2528
กศ.บ. (ฟิ สิ กส์), ม. ศรี นคริ นทรวิโรฒน์, 2507

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสนัน่ มณี ดา

M.S. (Mathematics), University of Philipines, 2520
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์), ม. ศรี นคริ นทรวิโรฒน์, 2511

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางบุหงา มณี ดา

ค.ม. (วิจยั การศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2513

4

อาจารย์

นางสาวกัลยา อุดมวิทิต

Ph.D. (Economics), Colorado State University, 2544
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2536

5

อาจารย์

นายภูมิศกั ด์ ราศรี

ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), ม.รามคาแหง, 2549
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2528
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม. รามคาแหง, 2524
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั มีจิตสาธารณะ ส่ งเสริ มความรู้ให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชีพ
และทาหน้าที่เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ และสังคม โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาจริ ยธรรม
ตนเอง วิชาชีพ สังคม
สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ และการเชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู ้ทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมเพิม่ เติม
2. มีความรอบรู้ทางทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบาย 1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริ ง ที่อยู่
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาในรายวิชา
รอบตัวได้ เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการ
เศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นวิชาพื้นฐานความรู ้ ในชีวติ ประจาวัน
พัฒนาองค์การ
2. จัดกิจกรรม /โครงการ เพื่ออธิบายการดาเนินงานทางด้าน
การวิเคราะห์ ระบุหวั ข้อในการทารายงานเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ ในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีโลกทัศน์ ความรู้ทนั สมัย และมี
เปิ ดสอนรายวิชาที่สอดคล้องและต่อยอดความรู ้พ้นื ฐาน
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
มีโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งทางด้านเศรษฐกิจให้นกั ศึกษา
ตนเอง และสังคม
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอ
4. คิดวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม โดยนาหลัก
วิชาการของเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาปฎิบตั ิ
5. มีภาวะผูน้ า และทักษะการบริ หารมีความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเองและ
สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด หรื อโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ปัญหาแทนการท่องจา

1. รายวิชาซึ่ งต้องทางานเป็ นกลุ่มและมีหวั หน้กลุ
า ่มในการทา
รายงานตลอดจนนาเสนอรายงานเพื่อเป็ นการฝึ กให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่ วมของการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรม ในลักษณะบูรณาการวิชาการ ที่มอบหมาย
ให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกั นเป็ น หัวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึ กให้มีความรับผิดชอบและมีภาวะผูน้ า
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สนับสนุนและเสริ มสร้าง 1. ประเมินจากความ
วัฒนธรรมองค์กร
2. ส่ งเสริ มเรื่ องคุณธรรม

รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

จริ ยธรรมในการสอนทุก 2. ประเมินผลจากการเข้า
รายวิชารวมทั้งมีการจัด

ร่ วมกิจกรรมและสังเกต

กิจกรรมส่ งเสริ ม

จากการปฏิบตั ิ

คุณธรรม จริ ยธรรม
3. สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมใน
รายวิชาต่างๆ อย่าง
เข้มข้น
2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

1. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วัน 1. การประเมินผลจากการ
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เข้าร่ วมกิจกรรมและ

ให้ทราบถึงพระคุณของ

สังเกตจากการปฏิบตั ิ

บิดรมารดา ครู อาจารย์
และผูม้ ีพระคุณหรื อผูม้ ี
คุณูปการต่อแผ่นดิน
2. สอดแทรกคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูในการสอน
รายวิชาด้านวรรณกรรม
อย่างเข้มข้น

2. ประเมินจากการเขียน
แนวการสอน
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

กลยุทธ์ การสอน
เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากการเข้าชั้น

กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน เรี ยนและจากงานที่ได้รับ
การเข้าชั้นเรี ยน การ

มอบหมายประสบผลสาเร็ จ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสานึก
สาธารณะ

จัดกิจกรรมการสอนโดย

ประเมินจากการบาเพ็ญ

เน้นการเป็ นผูใ้ ห้ เคารพ

ประโยชน์เพื่อสังคม การมี

สิ ทธิของผูอ้ ื่น มีจิตอาสาใน จิตเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น
การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม
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2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

กลยุทธ์ การสอน
1. บรรยาย อภิปรายและ
สัมมนาร่ วมกันระหว่าง
อาจารย์กบั นิ สิต
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้าน
เศรษฐกิจโดยใช้ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง
3. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การสังเกต การมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน
2. ผลของวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
3. ผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ

บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ
2.2.2 มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1. กาหนดประเด็นหัวข้อให้ 1. ประเมินจากรายงาน/
โครงงาน/งานวิจยั ที่
ผูเ้ รี ยนค้นคว้า
นักศึกษาจัดทา
2. นามาเขียนรายงาน เพื่อ
2.ประเมินจากแผนธุ รกิจ
นาเสนอผลการค้นคว้า
หรื อโครงการที่นาเสนอ
ในรู ปแบบต่าง ๆ

2.2.3 มีความสามารถในการจัดการความรู้ กาหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ให้เป็ นหมวดหมู่

ค้นคว้าแล้วนามาวิเคราะห์

ผลการจัดทารายงานที่แสดง
การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

จัดหมวดข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบในรู ปแบบของการทา
รายงานทั้งเป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
2.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

กาหนดประเด็นปั ญหาให้

ความรู้ในสถานการณ์จริ ง

ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ปัญหาโดยการประยุกต์

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทาง

กลยุทธ์ การสอน
การจัดการสอนแบบยึด

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยการ

ทฤษฎีสามารถแก้ปัญหาโดยนา

แก้ปัญหาจากสถานการณ์

หลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่าง

จาลอง/กรณี ศึกษาเพื่อฝึ ก

เหมาะสม

กระบวนการคิดอย่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์/รายงาน

สร้างสรรค์
2.3.2 มีความสามารถในการสร้าง

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการ

รายงานการศึกษาค้นคว้า

มโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษา อธิบายสถานการณ์เพื่อ
ค้นคว้าได้

เสริ มสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้

ผลการแสดงความคิดเชิง

สนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปราย

สนับสนุน/โต้แย้งจากการ

รองรับ

และแสดงความคิดเห็น

อภิปราย

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน

วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

2.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิง

2.3.4 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

รายวิชาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ฝึ กการทางาน
เป็ นกลุ่ม

2.3.5 มีความสามารถบูรณาการศาสตร์

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา

ด้านเศรษฐศาสตร์ กบั ศาสตร์อื่น ๆ

แสวงหาความรู้จากศาสตร์

ได้สัมพันธ์กนั อย่างสอดคล้อง

อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู ้ใหม่

ผลงาน/องค์ความรู้
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

1.กาหนดให้สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
นอกห้องเรี ยน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสรุ ปรายงานผลการ
เข้าร่ วมประชุมสัมมนา

2. กาหนดกลยุทธ์การสอน
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หาร

กาหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม

จัดการและมีภาวะผูน้ า

เพื่อร่ วมกันจัดทาโครงการ

โครงการที่ได้รับ

เกี่ยวกับรายวิชาที่เรี ยน ภาค

มอบหมาย

เรี ยนละ 1 โครงการ

1. ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด

2. สังเกตพฤติกรรมในการ
จัดทาโครงการแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม

2.4.3 มีความสามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ในการสื่ อสารได้อย่างมี

กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม

ประสิ ทธิภาพ

1. แบบประเมินทักษะการ
เก็บข้อมูล
2. แบบรายงานผลการ
ประยุกต์ใช้

2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม

การมอบหมายงานและ
กิจกรรมในรายวิชา

1. การประเมินคุณภาพจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินการส่ งงานที่ตรง
ต่อเวลา
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะการสื่ อสารทางด้าน

1. สถานการณ์จาลองการ

1. การประเมินผลการพูด

เศรษฐกิจระหว่างบุคคลและต่อ

การสื่ อสารทางด้าน

ระหว่างบุคคลและต่อ

หน้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี

เศรษฐกิจ

หน้าชุมชนตามหลัก

2. ฝึ กใช้การประเมินผล
การสื่ อสารทางด้าน
เศรษฐกิจ

2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วย

เกณฑ์ที่กาหนด
2. ประเมินผลตามรู ปแบบ
และหลักวิธีการพูด

1. การนาเสนอรายงานและ

ตนเองและนาเสนอผล

อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

การค้นคว้าโดยใช้

เหมาะสม

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้า

2. ใบประกาศนียบัตรการ
อบรมคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้เทคโนโลยี
จากหน่วยงานต่างๆ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ

มอบหมายงานให้นิสิตใช้

การนาเสนอผลงานในชั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรี ยนและในวงวิชาการด้าน

ติดตามความก้าวหน้าทาง

ด้านเศรษฐกิจ

วิชาการด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจ
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
ข่าวสาร

1. มอบหมายงานให้นิสิต
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจและ
ช่องทางต่าง ๆ
2. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

1. ประเมินผลงานของ
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
2. การทารายงานและการ
นาเสนอผลงาน
3. ตรวจชิ้นงานหรื อผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีวจิ ารณญาณ
3. ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่าง
สร้างสรรค์

3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาแนกเป็ น 2 ส่ วน คือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชาแกน (พืน้ ฐานคณะ) จาแนกเป็ น 5 ด้าน
ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
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3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่/ชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ า
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จาแนกเป็ น 5 ด้านดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
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3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทางความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้พลวัตแนวคิดทางศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ า
3) มีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการสื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี
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2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะปั ญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ

ระหว่างบุคคลและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ความรับผิดชอบ

สื่ อสารและการใช้

รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร































ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร































ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน









































































และการสื บค้นสารสนเทศ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สุ นทรี ยนิยม





















สังคมไทยและสังคมโลก















○





○











○

○

○

○

○

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม



○

○









○



○













○

○

○

○



○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะปั ญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ

ระหว่างบุคคลและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ความรับผิดชอบ

สื่ อสารและการใช้

รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3



























○

○

○

○



○











○

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4











○

○



○





○

○

○







1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ





การคิดและการตัดสิ นใจ





○

○





○

○



เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ





○













○

○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะปั ญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ

ระหว่างบุคคลและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ความรับผิดชอบ

สื่ อสารและการใช้

รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

สถิติธุรกิจ















































ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1















































ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

















































































































































































































































































































































































2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน(พืน้ ฐานคณะ)

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอยธุรกิจและการ
ภาษีอากร
หลักการตลาด
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การเงินธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะปั ญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ

ระหว่างบุคคลและ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ความรับผิดชอบ

สื่ อสารและการใช้

รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2















































เศรษฐศาสตร์มหภาค 2















































เศรษฐศาสตร์การจัดการ















































การคลังรัฐบาล















































เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม















































เศรษฐศาสตร์คณิ ตศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐมิติ
จริ ยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์







































































































































































































































เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม















































วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ















































2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน(พืน้ ฐานคณะ)
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1.ด้านคุณธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ

4.ด้านทักษะ

5.ด้านทักษะการ

ปัญญา

ความสัมพันธ์

วิเคราะห์

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลข การสื่ อสาร

ความรับผิดชอบ

และการใช้เทคโนโลยี

จริ ยธรรม
รายวิชา

สารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

สถาบันการเงินและตลาดการเงิน







































สภาพคล่องและการวิเคราะห์สินเชื่อ







































การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน







































เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ บริ หารจัดการตลาดทุน
การวิเคราะห์งบการเงิน
เศรษฐศาสตร์การลงทุนในทางเลือกอื่น
เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารทุน
เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารหนี้





































































































































































































































2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาเลือก(การลงทุนและการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ )
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1.ด้านคุณธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ

4.ด้านทักษะ

5.ด้านทักษะการ

ปัญญา

ความสัมพันธ์

วิเคราะห์

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลข การสื่ อสาร

ความรับผิดชอบ

และการใช้เทคโนโลยี

จริ ยธรรม
รายวิชา

สารสนเทศ
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

หัวข้อเฉพาะการวิเคราะห์หลักทรัพย์







































สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การลงทุน







































เศรษฐศาสตร์การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์







































เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินในประเทศไทย
เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
การจัดการผลิตและปฏิบตั ิการ























































































































































2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาเลือก(การลงทุนและการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ )

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์



หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

สัญลักษณ์



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัว่ายด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตร วจสอบได้ ในระดับรายวิชา ควรให้นกั ศึกษา
ประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชมีา คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทดสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทาได้
โดยมีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนิ นการท ดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทาวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่องและนา

ผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ

ง

กระบวนการการเรี ยน การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจยั อาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา

ความเห็นต่อความรู ้

ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบก ารนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตาแหน่งและหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากนิสิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ

ในด้าน ของความพร้ อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรี ย นรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการป ระกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ดาเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้แ ละเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน ซึ่ งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
1.3 กาหนดให้มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิทีช่ า
จะสอน
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มส่ี วนร่ วมในการประเมินหลักสู ตรและแก้ไขข้อบกพร่ องของหลักสู ตร
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์
เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่า งต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อต่างประเทศ หรื อการลา
ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอ าจารย์ท้ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่อิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน การใช้และผลิตสื่ อการ
สอนโดยอย่างน้อยต้องอบรมปี ละ 10 ชัว่ โมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
สายตรงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.2.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการทาวิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาอาชีพ และการวิจยั เพื่อพัฒนา การเรี ยน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
เป้ าหมายการบริ หารหลักสู ตร แบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 พัฒนาหลักสู ตรให้ ได้มาตรฐานและ ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง ตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ
1.2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสู ตร สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ที่ตรงต่อความ
ต้องการของภาคการลงทุนของเอกชน การทาวิจยั เพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู ้
1.3 หลักสู ตรได้มาตรฐานที่สกอ.กาหนด ความทันสมัยและมีการปรับปรุ งสม่าเสมอ
1.4 หลักสู ตรจะต้องปรับปรุ งทุก 5 ปี
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสู ตร หรื อหัวหน้าภาคและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี เป็ นผูก้ ากับ
ดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. ผศ.ดร. กัมพล

เชื้อแถว

ประธาน

2. รศ.ดร.ปรเมสฐ์

บุญศรี

กรรมการ

3. ดร. ธีระวัฒน์

มิ่งขวัญ

กรรมการ

4. อาจารย์ ธี รวีว์

เอี่ยมสุ วรรณ

กรรมการ

5. อาจารย์ สุ ภาพร

ปริ ญญาเศรษฐกุล

กรรมการ

6. ผศ. สุ พรรณี

จองวิวฒั สกุล

กรรมการ

7. ผศ. บุหงา

มณี ดา

กรรมการ

8. ดร. ภูมิศกั ดิ์

ราศรี

กรรมการ

9. อาจารย์ อรรถวิทย์

เฉลียวเกรี ยงไกร

กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย

การดาเนินการ

1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถเป็ นผูน้ า
ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ

1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบนั
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 3 ปี
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจาวิชา ให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และหรื อผูช้ ่วย
สอน เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี มี
จานวนคณาจารย์ประจาไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
7. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
8. จัดฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ

การประเมินผล
1. หลักสู ตรสามารถ
อ้างอิงกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
3. เน้นให้นกั ศึกษาได้
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
5. จานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจา
ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิประสบการณ์
และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์
6. จานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการ
เรี ยนรู้
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เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและ

7. ฐานข้อมูลอาจารย์และ

การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จ

นักศึกษาเสนอผลงาน

การศึกษา

ทางวิชาการของ
อาจารย์และนิสิต
8. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์
ภายในคณะฯทุก 2 ปี
คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๆ 4 ปี และบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุก ๆ
2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อ
การเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความพร้อมด้านห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการสาหรับการศึกษา ณ สานักวิทยบริ การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริ การ ในการจัดซื้ อหนังสื อ ตารา นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรา ยชื่อ
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หนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาเป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สาหรับให้สานักวิทยบริ การจัดซื้ อ เพื่อบริ การหนังสื อ ตารา หรื อ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอ
นของอาจารย์ เช่น
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
ดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
1. จัดให้มีหอ้ งประจาสาขา
1. ให้มีหอ้ งประจาสาขา
สนับสนุนการเรี ยนการสอน 2. จัดให้หอ้ งสมุดคณะ/พื้นที่ใน 2. มีหอ้ งสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
และกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้
การให้บริ การหนังสื อ วารสาร
ให้บริ การหนังสื อ วารสาร
เพียงพอ โดยมีหอ้ งเรี ยน ห้อง
เกี่ยวกับสาขา
เกี่ยวกับสาขา
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร มี
3. จัดพื้นที่ส่งเสริ มกิจกรรมการ 3. มีพ้นื ที่ส่งเสริ มกิจกรรมการ
พื้นที่ในการให้คาปรึ กษา มี
เรี ยนรู ้ เช่น บอร์ ด
เรี ยนรู ้ เช่น บอร์ ด
เทคโนโลยีสื่อการสอนเรี ยนรู้
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
เพื่อกระตุน้ การใฝ่ รู้
มุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทาง
มุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทาง
วิชาการการให้คาปรึ กษา
วิชาการการให้คาปรึ กษา
4.จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
4.มีเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุน
สนับสนุนการเรี ยนการสอน
เรี ยนการสอน เช่น
เช่น คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
อินเตอร์เน็ท สื่ อดิจิตลั
สื่ อดิจิตลั
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การ คัดเลือกอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ และหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผน จัดการเรี ยน
การสอน การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยม
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ไว้สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
และบัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาขาเศรษฐศาสตร์เป็ นสาขาที่เน้นในธุ รกิจด้านการเงิน การธนาคาร ด้านตลาดหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์การลงทุน การขยายกิจการ ดังนั้นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจึงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นภาค
การเงิน อาจารย์พิเศษจึงมีความสาคัญมากสาหรับส าขาวิชานี้ เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้น สาขาเศรษฐศาสตร์ จึงกาหนดนโยบายเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 3 ครั้ง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ
มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาการเงินการธนาคารหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
5.1 การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
คณะฯมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่ นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชัว่ โมงให้คาปรึ กษา
เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน รายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 5 ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจแผนพัฒนายุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมัน่ และการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒั น์ที่มีการเคลื่อ นย้ายทุน สิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์
การค้าโลกที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องและแนวโน้มการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความ
ร่ วมมือทางการค้าและการลงทุน ประกอบด้วย ประเทศกาลังพัฒนา ดัง เช่น ประเทศไทย อยูใ่ นระยะ ที่
กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งผลให้ มีประชากรในกลุ่มวัยทางานลดลง

สาหรับประเทศไทยเอง ได้ มี

บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ และข้อตกลงเขตการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆจานวนมาก โดยมีเป้ าหมาย
ให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านการลงทุน และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ ตาม
ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้าและมาตรฐานการเงินใหม่
ของโลก จึงต้องวางยุทธศาสตร์ การแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินทุนและการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิจไทย ดั้งนั้น ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการบันฑิ ต
สาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนิน
งานหลักสู ตร
3. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสู ตร ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) ที่สาขาวิชาจัดการเรี ยนการสอน ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดการสอนให้
ครบทุกรายวิชา
6. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. มีการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานในปี ก่อนหน้า

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
10. อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง/ปี
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จานวนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาตามกาหนดเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาที่คง
อยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
14. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จากระดับ 5
(หลังจากบัณฑิตสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 1ปี )
15. ร้อยละของนักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็ จ
การศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
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