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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 

   
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 1 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร 
4 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

5 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 8 
   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
2. การดำเนินการหลักสูตร 11 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 25 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 26 
   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 28 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 28 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 29 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
33 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 

   
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 47 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 47 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 47 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 48 
   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 48 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 48 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 48 
   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 49 
1. การกำกับมาตรฐาน 49 
2. บัณฑิต 50 
3. นักศึกษา 50 
4. อาจารย์ 51 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 52 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 54 
   

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 55 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 55 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 56 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 56 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 56 

ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก   คำอธิบายรายวิชา 58 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

89 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

91 

ภาคผนวก  ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 

135 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 

   
ภาคผนวก  จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
143 

ภาคผนวก  ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

151 

ภาคผนวก  ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

153 

ภาคผนวก  ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2558 

155 

ภาคผนวก ฌ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

160 

ภาคผนวก  ญ การประชุมร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

171 

ภาคผนวก  ฎ การประชุมวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

174 

ภาคผนวก ฏ   การประชุมวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

177 

ภาคผนวก ฐ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 180 
ภาคผนวก ฑ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 186 
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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ     :  วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่  1   ข้อมลูทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      :    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of  Economics Program in Economics 

                                    
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)        เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
ชื่อย่อ   (ไทย)       ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    Bachelor of  Economics (Economics) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     B.Econ. (Economics) 

 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 

- 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ         
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้         
 5.3.1 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

5.3.2 เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา        

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย  
ได้เป็นอย่างดี    
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5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน       
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงมา

จากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2559 กำหนดการเปิดสอน ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที ่5/2563 วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   
 8.1 พนักงานธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ในตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ Business 
Analyst เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่โครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น 
 8.2 พนักงานในบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ในตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดการกองทุน ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน เป็นต้น 
 8.3 พนักงานในบริษัทเอกชน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์และรายงานข่าวเศรษฐกิจ นักวางแผนการผลิต นักวางแผนด้านจัดซื้อ 
นักวางแผนการตลาด เป็นต้น 
 8.4 รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง
เศรษฐกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิจัย เป็นต้น 
 8.5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 8.6 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท่ีสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 8.7 อาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการ  
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9.  ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ

ที ่
เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายทัศนา กุลัตถ์นาม 

     
 

ปร.ด. 
ศ.ม. 

ทษ.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตรส์หกรณ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2555 
2536 
2528 

2  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นางวรินทร์ธร โตพันธ ์ บธ.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2560 
2540 
2533 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายนิกร น้อยพรม ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
สถาบันราชภฏัเลย 

2551 
2544 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x  อาจารย ์ นางสาวญาณินท์ ทองมาก ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2548 

5  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายอนุชา วิลัยแก้ว 
 

ศ.ม. 
วศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553 
2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทย แรงกดดันและความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ของโลกไร้พรมแดน ที่มีการเคลื่อนย้าย คน 
เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการได้อย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง
ขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การลดลงของคนที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต และส่งผลต่อภาค
การผลิตและภาคบริการต่าง ๆ ภายในประเทศ 

จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและหาแนวทางในการพัฒนาที่จะ
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเอาไว้หลายประเด็น อาทิ ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื ่องกระบวนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ประเด็นการเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม รวมไปถึง ประเด็นการส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการ
สร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ เป็นต้น   
  จากทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (value based 
economy) ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ให้ความ
สนใจกับการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการ
ผลิต หรือนวัตกรรมด้านบริการ เช่น  

กระทรวงการคลังที ่ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี ่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 ซึ ่งมียุทธศาสตร์ที ่สำคัญประการหนึ่งคือยุทธศาสตร์สร้างสรรค์
นวัตกรรม (create innovation) โดยการสนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับในการ
พัฒนาการให้บริการประชาชน  

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-
2564 (ฉบับทบทวน) โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง ซึ่งได้ระบุกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
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  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น
มุ่งเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่หรือที่
เรียกว่า Smart Entreprenure ซึ่งต้องใช้เป็นพ้ืนฐานของความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีจิตวิญญาณในการ
เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
จัดการและการขายมากขึ้น หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ ประเทศไทยจะสามารถสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หรือกล่าวได้ว่า “นวัตกรรมคือ
หัวใจของการพัฒนา” นั่นเอง 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
จากเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยเพ่ือให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องมีการพัฒนาที่สมดุล 

4 มิติ ได้แก่ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการ
เสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มิได้
เพียงมุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงมิติเดียว หากแต่ต้องดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างภูมิปัญญาและ
รักษาวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมดังกล่าว ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงได้มีแนวทางในการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรมพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
จากยุทธศาสตร์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย 

เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทัง้ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้อีกท้ังยังเป็นผู้ที่เห็นถึงคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปอีกด้วย 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ

ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวไปในหัวข้อ
ก่อนหน้านั้น เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาประสบความสำเร็จการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ รองรับแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง โดยแนวทางการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญ
อย่างมากคือแนวทางด้านการศึกษา เนื ่องจากทรัพยากรมนุษย์จะมีความสามารถ ทักษะ และความ
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เชี ่ยวชาญ มากน้อยเพียงใด ย่อมเกิดจากความรู้ที ่ตนเองได้รับจากสถานศึกษา รวมถึงความรู้ที ่ตนเอง
แสวงหาจากโลกภายนอก ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับต่อสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วในปี 
2559 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความรุนแรงของการแข่งขันด้านธุรกิจทั้งภายในประเทศ 
ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ทำให้ การปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรในทันสมัยและสอดคล้องต่ออุปสงค์และอุปทานของแรงงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยหาก
พิจารณาด้านอุปทานแรงงาน (การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ) ซึ่งพิจารณาได้จาก ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
พบว่า 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษศาสตร์ตลอดช่วงปี 2560-2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีจุดเด่นใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (คะแนนความพึงพอใจเป็นอันดับที่1) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (คุณธรรมนำวิชาการ) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาคือทักษะทางด้านความรู้ (ความรู้ที่ทันสมัย) 
และทักษาะด้านปัญญา โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีผลการประเมินอันดับที่ 4 และ 5 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ปี พ.ศ. ค่า 

เฉลี่ย 
อันดับ

ที่ 

2560 2561 2562   
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.50 4.45 4.70 4.55 1 
2. ด้านความรู ้ 4.23 4.45 4.42 4.37 4 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.14 4.00 4.62 4.25 5 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ 4.45 4.53 4.61 4.53 2 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.28 4.45 4.44 4.39 3 

เฉลี่ยรวม 4.32 4.37 4.58 4.42  
 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี ของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
บัณฑิตมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน อีกท้ังบัณฑิตได้มีข้อเสนอแนะให้เน้นการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงในระหว่างเรียน ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
ควรเพิ่มเนื้อหาด้านการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีและการเน้นให้เกิดการ
ปฏิบัติจริง  

 ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2559 

ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2560 

ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2561 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑติทั้งหมด 41 100 44 100 14 100 
จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจ 41 100 36 81.82 14 100 
จำนวนบัณฑติที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ) 

27 
 

65.85 
 

28 
 

77.78 
 

6 
 

42.86 

จำนวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 9.76 3 8.33 5 35.71 
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 ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2559 

ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2560 

ผู้สำเร็จการศึกษา  
ปี 2561 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
จำนวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
จำนวนบัณฑติที่อุปสมบท 0 0.00 1 2.78 0 0.00 
จำนวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร 2 4.88 1 2.78 1 7.14 
ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

(27+4)
/41 

75.61 (28+3)
/34 

91.17 (6+5)/
13 

84.62 

 
หากพิจารณาด้านอุปสงค์แรงงานพบว่าจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งเน้น 

value base economy หรือการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องการแรงงาน
ที่มีทักษะด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น (จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 11.1) นอกจากนี้แล้วจากรายงาน future of 
jobs report ของ world economic forum พบว่าทักษะที่สำคัญของแรงงานที่ควรพัฒนาในอนาคต 
(2022 Skills Outlook) 3 ลำดับแรกคือ 1) การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม (analytical thinking and 
innovation) 2) active learning and learning strategies 3) คว ามค ิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์  ( creativity, 
originality and initiative) 

ดังนั ้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้พัฒนา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่มุ ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหรือคิดค้นนวัตกรรมและ
ผลกระทบจากนวัตกรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจทั ้งในระดับชุมชน และ
ระดับประเทศชาติ  

 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ ่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การประสานเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 
รวมถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ โดยเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

12.2.2 พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนการบริการ
วิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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12.2.5 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

12.2.6 ศึกษาวิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค 

12.2.7 ศึกษาวิจ ัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื ่องมาจากแนวพระราชดำริ  
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

   
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการเรียน โดย
มีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีทุกภาคเรียน 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตร
อ่ืนสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 
          13.3 การบริหารจัดการ   
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน 
โดยทำงานประสานกับคณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย การดำเนินงาน
ด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้ง
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพ่ือมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำวิชาการ มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยี มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม และทำประโยชน์ให้ชุมชน ตามแนวทาง
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
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1.2  ความสำคัญ 
เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เพ่ือตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง

ในระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ โดยอาศัยการตัดสินใจเชิงเหตุและผล นอกจากนี้เศรษฐศาสตร์
ยังเป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การ
ลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ อีกท้ังยังเป็นศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็วต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการทำงาน ความต้องการแรงงานที่มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงวิเคราะห์และตัดสินใจ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ การแก้ไข
ปัญหา การสื่อสาร มากขึ้น การผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่นอกจากจะมีทักษะ
อาชีพในอาชีพ (Hard Skill) แล้วยังต้องมีทักษะทางสังคม (Soft Skill) มีความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม อันจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศได้ 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ

นวัตกรรม สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม สามารถพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.3.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถคิดค้นหรือเข้าใจนวัตกรรมและผลกระทบจากนวัตกรรม ตลอดจนสามารถทำประโยชน์
ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มทีักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ มาเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า พยากรณ์และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ สกอ. และ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรมาตรฐาน สกอ. 
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านนวัตกรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร /         
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3) ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านนวัตกรรมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที ่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2) ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้
สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ต ิดตามการเปล ี ่ยนแปลงความ
ต้องการของสถานประกอบการที่ใช้
บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

1) รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในด้ านท ักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการทำ งาน
ของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3) แผนการติดตามผลของการนำ
หลักสูตรไปใช้ให้เป็นไปตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1) จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2) จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้    
สอดคล้องกับองค์ประกอบการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3) จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้   
สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4) ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

1) เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบ ัณฑ ิตสาขาว ิชา
เศรษฐศาสตร์ (มคอ.2) 
2) รายงานการประเมินตนเอง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
3) ห ล ั ก ฐ า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น จ าก
สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้ก้าวทันต่อวิว ัฒนาการและองค์
ความรู ้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์
และนวัตกรรม 

1) สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2) บร ิการว ิ ชาการช ุมชนและ
ท้องถิ่น 
3) บ ู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น        
เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

1) หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
2) งานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและงานวิชาการของ
นักศึกษา 

 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
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 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
จัดการการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช หมวด 5) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
2.  การดำเนินการหลักสูตร  
 2.1   วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่ 1  เดือน  มิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2  เดือน  พฤศจิกายน – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือน  เมษายน – พฤษภาคม 
                  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต ้องสำเร ็จการศึกษาไม่ต ่ำกว่าระดับชั ้นม ัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
                    2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง แตกต่างกัน 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาด

เป้าหมายของการศึกษา 
          2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
            2.4.1 ส ่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษระหว่าง 
ภาคการศึกษาจากศูนย์ภาษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ระหว่างภาคการศึกษาจากสาขาวิชา  
             2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแรกเข้า เมื่อประสบปัญหาในการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา  
รุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี     

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 200 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีเฉลี่ย 17,010.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน) 
 
2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  3.1  หลักสูตร 
    3.1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 
งบบุคลากร 1,200,000 1,440,000 1,584,000 1,742,000 1,916,000 
งบลงทุน - - 50,000 50,000 50,000 
งบดำเนินการ 34,000 37,000 46,000 57,000 70,000 

รวม 1,234,000 1,477,000 1,680,000 1,849,000 2,036,000 
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            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6   หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 8   หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 94 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ - 69 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก - 18 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา - 7 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม 120 หน่วยกิต 130 หน่วยกิต 

 
 3.1.3  รายวิชา    
  รายวิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ (360…..) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาโดยกำหนดรหัสวิชา
และความหมายของรหัสวิชา  ดังนี้  
  กำหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจำนวน 7 ตัว  โดยมีความหมาย  ดังนี้  

 
   โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
    เลขตัวที่ 1  2  และ 3 หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา (360…) 
    เลขตัวที่ 4  หมายถึง ระดับความยากง่าย/ชั้นปี 
    เลขตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 
    เลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง ลำดับก่อน – หลังของวิชา 
   โดยกำหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ดังนี้ 
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    (1)  วิชาทฤษฎี ความรู้ หลักการด้านเศรษฐศาสตร์  (360-1--) 
    (2)  วิชาเนื้อหานวัตกรรม     (360-2--) 
    (3)  วิชาเนื้อหาการเงิน การคลัง    (360-3--) 
    (4)  วิชาเนื้อหาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ   (360-4--) 
    (5)  วิชาเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  (360-5--) 
    (6)  วิชาเนื้อหาเศรษฐศาสตร์การจัดการ     (360-6--) 
    (7)  วิชาเนื้อหาอ่ืนๆ ที่สริมสร้างทักษะทางเศรษฐศาสตร์ (360-7--) 
    (8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (360-8--)  
    (9)  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  (360-9--) 
          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  
 รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยาย 
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยกำหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต  
    1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร     เรียนทั้งหมด  10     หน่วยกิต                                                              

-  วิชาบังคับ    บังคับเรียน           6     หน่วยกิต 
001102 

 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication  

2(2-0-4) 
 

0001104 
 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Listening and Speaking English for Daily Life 
Communicaiton 

2(2-0-4 
 
 

-  วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน             4     หน่วยกิต 
     0001103 
 

 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Information Searching for Study 

2(2-0-4) 
 

001105 
 

การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Reading and Writing English for Daily Life 
Communicaiton 

2(2-0-4) 
 

0001106 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
English for Cultural Communicaiton 

2(2-0-4) 
 

0001107 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
English for Communication in the Workplace 

2(2-0-4) 
 

0001108 
 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Chinese for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 
 

     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน 6     หน่วยกิต                                                              
0002101 

 

 
 

 

พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 
Buddhism for Development 

2(2-0-4) 
 

0002102 
 

จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
Psychology for Self Development 

2(2-0-4) 
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0002103 
 

สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
Music and Life Appreciation 

2(2-0-4) 
 

0002104 
 

ศิลปะและการออกแบบ 
Arts and Design 

2(2-0-4) 
 

0002105 
 

สุนทรียภาพการแสดง 
Art Performance  Appreciation 

2(2-0-4) 
 

0002106 
 

สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

2(2-0-4) 
 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน   6     หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับ    บังคับเรียน           2     หน่วยกิต 

0003107 
 

ความเป็นพลเมืองที่ดี 
Smart Citizenship 

2(2-0-4) 

-  วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน             4     หน่วยกิต 
0003101 

 
ระบบสังคมไทย 
Thai Society System 

2(2-0-4) 

0003102 
 

ระบบสังคมโลก 
Global Society System 

2(2-0-4) 

0003103 
 

ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 
Business and Daily Life 

2(2-0-4) 

0003104 
 

ไทเลยศึกษา 
Loei Study 

2(2-0-4) 

0003105 
 

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
Thailand and ASEAN Community 

2(2-0-4) 

0003106 
 

เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 
Economy in Daily Life 

2(2-0-4) 

0003108 
 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
Law in Daily Life 

2(2-0-4) 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน      8     หน่วยกิต                                                              

0004101 
 

การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

2(2-0-4) 

0004102 
 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน 
Computer Technology for Daily-Life 

2(2-0-4) 

0004103 
 

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

2(2-0-4) 

0004104 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

2(2-0-4) 
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0004105 
 

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
Science for Health 

2(2-0-4) 
 

0004106 
 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

2(2-0-4) 
 

0004107 
 

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 
 

0004108 
 

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 
Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 
 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  94    หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ และกลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ดังนี้ 
  2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ     69     หน่วยกิต 

3542501 
 

การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(2-2-5) 
 

3601101 
 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics 1  

3(3-0-6) 
 

3601102 
 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics 1  

3(3-0-6) 
 

3601103 
 

จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Ethics for Economists  

3(3-0-6) 
 

3601301 
 

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 
Finance and Fiscal Economics 

3(3-0-6) 
 

3601401 
 

คณิตศาสตร์และสถิตสิำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Mathematics and Statistics for Economist  

3(2-2-5) 
 

3601701 
 

ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Learning Skills for Economist  

3(2-2-5) 
 

3601702 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 
English for Economist 1  

3(2-2-5) 
 

3601703 
 

การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Accounting for Economist 

3(2-2-5) 
 

3602101 
 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Microeconomics 2  

3(2-2-5) 
 

3602102 
 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Macroeconomics 2  

3(2-2-5) 
 

3602201 
 

นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า 
Innovation and Value Creation 

3(2-2-5) 
 

3602501 
 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Economics  

3(3-0-6) 
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3602701 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 
English for Economist 2 

3(2-2-5) 
 

3602702 
 

กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Laws for Economists  

3(3-0-6) 
 

3603102 
 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
Economic Analysis 

3(3-0-6) 
 

3603103 
 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
Behavioral Economics 

3(3-0-6) 
 

3603201 
 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
Creative Economy  

3(2-2-5) 
 

3603202 
 

เกษตรอัจฉริยะ  
Smart Farming 

3(2-2-5) 
 

3603401 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
Data analysis 

3(2-2-5) 
 

3603601 
 

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
Economics of Project Analysis and Evaluation 

3(2-2-5) 
 

3603901 
 

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research for Economics  

3(2-2-5) 
 

3604901 
 

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 
Seminar in Economics 

3(2-2-5) 
 

 
2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
3602103 

 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 
 

3602104 
 

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 
Sufficiency Economy and Applications 

3(2-2-5) 
 

3602301 
 

เศรษฐศาสตร์การเงินสมัยใหม่ 
Modern Financial Economics 

3(3-0-6) 
 

3603101 
 

ภูมิเศรษฐศาสตร์ 
Geographic Economics 

3(3-0-6) 
 

3603104 
 

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
Economy of Local Community 

3(2-2-5) 
 

3603203 
 

เศรษฐศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
E-commerce Economics 

3(3-0-6) 
 

3603301 
 

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
Investment and Securities Analysis 

3(2-2-5) 
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3603302 
 

เศรษฐศาสตร์การประกันภัย 
Economics of Assurance 

3(3-0-6) 
 

3603303 
 

การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 
 

3603501 
 

เศรษฐกิจการค้าชายแดน 
Economy of Cross Border Trading 

3(2-2-5) 
 

3603602 
 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Management Economics 

3(2-2-5) 
 

3603603 
 

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
Economics of Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 
 

3604101 
 

เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
Tourism Economics 

3(3-0-6) 
 

3604102 
 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
Health Economics 

3(3-0-6) 
 

3604103 
 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   
Industrial Economics 

3(3-0-6) 
 

3604104 
 

สตาร์ทอัพ  
Startup 

3(2-2-5) 
 

3604301 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
Financial Advisor 

3(3-0-6) 
 

3604501 
 

เศรษฐกิจอาเซียน 
ASEAN Economy 

3(3-0-6) 
 

3604601 
 

เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
Modern Management Tools for Economist 

3(2-2-5) 
 

 

   2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต   
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    

    (1) กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 

Preparation for Field Experience  in Economics 
1(90) 

 
3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 

Field Experience  in Economics 
6(540) 

 
    (2) กลุ่มสหกิจศึกษา 

3503803  
 

เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(90) 
 

3504803  
 

สหกิจศึกษา 
Cooperative  Education 

6 หน่วยกิต 
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3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา ที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 
หลักสูตรได้กำหนดแผนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
 3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 3601702 

3601703 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 
การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 18 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 
 3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3601301 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง  3(3-0-6) 
 3601401 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3602101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(2-2-5) 
 3542501 การตลาดดิจทิัล 3(2-2-5) 
 3602701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
 3602702 กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 18 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3602102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(2-2-5) 
 3602201 นวัตกรรมและการสร้างคุณคา่ 3(2-2-5) 
 3602501 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
 xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3603102 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 3603201 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 3603401 การวิเคราะห์ข้อมูล  3(2-2-5) 
 3603601 

 
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ 

3(2-2-5) 
 

  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3603103 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6) 
 3603202 เกษตรอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
 3603901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 16 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3604901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
 xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
 xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ 3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ 1(90) 
  หรือ  
 3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 
 

 

 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาแกน    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    
  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก    
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ 3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร ์ 6(540) 
  หรือ  
 3504803 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 6 
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3.2  ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร       

 

ลำดับที ่ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายทัศนา กุลัตถ์นาม 

     
 

ปร.ด. 
ศ.ม. 

ทษ.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตรส์หกรณ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2555 
2536 
2528 

2  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นางวรินทร์ธร โตพันธ ์ บธ.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2560 
2540 
2533 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายนิกร น้อยพรม ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
สถาบันราชภฏัเลย 

2551 
2544 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x  อาจารย ์ นางสาวญาณินท์ ทองมาก ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2548 

5  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายอนุชา วิลัยแก้ว 
 

ศ.ม. 
วศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553 
2546 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่ ตำแหน่ง/สถาบัน ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
1 นักวิชาการสำนักงานตรวจเงินแผน่ดิน นายสุเมธ  แก้วสิมมา ศ.ม. 

ศศ.บ. 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันราชภฏัเลย 

2 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 

นางชลธิชา   แก้วไชยะ ศ.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

3 นักสถิติ 5 กองสารสนเทศกรมทางหลวง นางวิไลพร  แก้มสิมมา ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันราชภฏัเลย 

4 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายสรายุทธ  โตพันธ ์ ศศ.ม. 
ร.บ. 

ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนารัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5 นักวิชาการคลังชำนาญการ นายอนุวัฒน์ มาตตวงษ์ ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันราชภฏัเลย 

6 นักวิชาการคลังชำนาญการ นายณรงค์ กมลชิต ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันราชภฏัเลย 

24                                        
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
            จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานสำนักงาน และมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นผู้มีจิตอาสา ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง  ดังนั้นหลักสูตรจึงนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา
นักศึกษาด้วยวิธีการสอนในห้องเรียน อบรม ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น 
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจและสำหรับงานสำนักงาน ตลอดจนการอบรมทางด้านภาษาใทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
  2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2 ด้านความรู้ 
  1) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจน
ผลกระทบของที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 

2) สามารถพยากรณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
  4) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและชุมชน
ท้องถิ่นได ้

4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  2) มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญของงาน                  

                 4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูป แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่

จำเป็นเพ่ือนำไปใช้ในการทำงานที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์   
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  2) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ            
         4.2  ช่วงเวลา 
       4.2.1 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์  
จัดแผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
       4.2.2 รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ จัดแผนการ
เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
      4.3.1 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 
จัดไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
                4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 
  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวล
ปัญหา การตั้งและการทดสอบขั้นสมมติฐาน การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองชนิดต่าง  ๆ ใน
การวิจัยลักษณะปัญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิง
นวัตกรรมต่อชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 

 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการสัมมนาและจัดทำโครงงานเฉพาะเรื่องจากผลการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้การดูแลของทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ประจำวิชา 

 5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 
5.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
  2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
  3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจน

ผลกระทบของที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 
3) สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้  
4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



27 

       มคอ.2                                                                                                             

       5.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
5) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและชุมชน

ท้องถิ่นได ้
5.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3) มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง                  

  5.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูป แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่

จำเป็นเพ่ือนำไปใช้ในการทำงานที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์   
   2) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ       
 5.3  ช่วงเวลา 
       5.3.1 รายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จัดแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 
       5.3.2 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ จัดแผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 5.4  จำนวนหน่วยกิต 

5.4.1 รายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
5.4.2 รายวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
  มีการกำหนดชั ่วโมงการให้คำปรึกษาการวิจ ัยทางเศรษฐศาสตร์ และสัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ การให้แหล่งข้อมูลสืบค้นงานวิจัย และมีตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  รายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการวิจัย การเขียนโครง
ร่างการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาย
ผลการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย 

รายวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานเฉพาะ
เรื่องจากผลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยโครงงานจะต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ประจำวิชา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ การมีวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การ
เสียสละ เป็นต้น 

- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา  

- ให้ทำกิจกรรม/โครงการ  ที่เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- มีการประเมินผลจากการสังเกต ผลงาน และ
การทำงานของนักศึกษาเพื ่อปรับกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมให้เหมาะสม 

2. มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ได้แก่ ทำงาน
เป็นทีม เพื่อส่งเสริมการปรับตัว ภาวะผู้นำ การรับ
ฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความสามารถทำงานเป็นทีม เพื ่อส ่งเสริมการ
ปรับตัว ภาวะผู ้นำ การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

3. มีความสามารถคิด  ว ิเคราะห์  ส ังเคราะห์  
บูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
ได ้

- มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย
กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย อาทิ การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม  

- มีการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ได้การศึกษาจากสถานการณ์จริงในชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน 

4. มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ภาษาไทย เช่น ฝึกการนำเสนองาน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ภาษาต่างประเทศ โดยนอกจากการสอดแทรกใน
ร า ย ว ิ ช า แ ล ้ ว  จ ะ จ ั ด ใ ห ้ มี ก า ร ฝ ึ ก สนทนา
ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาโดยกำหนด
หัวข้อต่าง ๆ และทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  

5. มีความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

- จัดให้มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแอพ
พลิเคชันมาใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้
น ักศ ึกษาสามารถปฏิบ ัต ิได ้จร ิงและเอาไปใช้
ประโยชน์ในการทำงานได้ทันที 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อทักษะด้าน

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านนวัตกรรม 
สามารถค ิดค ้นนว ัตกรรมเพ ื ่อพ ัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

- มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้
เข ้าใจถึงความรู ้ด ้านความคิดสร ้างสรรค ์และ
นวัตกรรม  

- มีการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติทุกชั้นปี ในการฝึกให้นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม ่

- มีการฝึกปฏิบัติโดยให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็น
ผู ้ประกอบการที ่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้าง
มูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจหร ือนว ัตกรรมได ้ใน
รายวิชา หรือ โครงการที ่จ ัดขึ ้นทั ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
  2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ดูแลการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น  เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ  
การปลูกจิตอาสา  การออกค่าย หรือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม 
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             2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

กำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

       
 2.2  ด้านความรู้ 
            2.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  โดยความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ
นวัตกรรม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 

2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น
ตลอดจนผลกระทบของที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 

3) สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้  
4) สามารถพยากรณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา  ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
            2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ 
คือ 

 1) การทดสอบย่อย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
 4) ประเมินจากการนำเสนองานวิจัยและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทำ 
 5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจ 
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 2.3  ทักษะทางปัญญา 
            2.3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่าง

เหมาะสม 
5) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและ

ชุมชนท้องถิ่นได้ 
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา  ไม่ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
ตลอดจนการวัดจากโครงงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่างๆ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

  2) การศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายกลุ่ม 
  3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงพื้นที่เพ่ือศึกษาจากสถานการณ์จริง และทดลองปฏิบัติ

จริง 
  4) โครงงานเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม 

            2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา 
2) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการนำเสนอหน้าชั ้นเรียนและ

เอกสารรายงาน 
3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา 
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

     
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

    เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและต้องออกไปประกอบอาชีพ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็
คือการทำงานประสานงานกับบุคคลหลายกลุ่มทั้ง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
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บุคคลอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอยา่ง
ยิ่ง อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ  ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างการเรียนการ
สอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3) มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญของงาน 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้ทำเป็นงานกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสาน

กับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2) ใช้การสอน การเรียนรู ้จากกรณีศึกษา (case study) การเรียนรู ้จากปัญหา 

(Problem Based Learning หรือ PBL) เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสานงานในการคิดวิเคราะห์  
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้  

ที่กำหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

  
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูป แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ 
ที่จำเป็นเพ่ือนำไปใช้ในการทำงานที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์   

2) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
          



33 

       มคอ.2                                                                                                             

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานในรายวิชาต ่างๆ โดยอาจให้น ักศึกษาแก้ป ัญหาว ิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2) ใช้การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์  

3) จัดการสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัฒกรรมในการเรียนการสอน  
3) ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ        
            2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการตีความผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
              แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 กลุ่มวิชา ได้แก่  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส ื ่ อ ส า ร  และการ ใช ้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)   ตรงต่อเวลา - ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต่อเวลาในการเร ียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทั้งภายนอกและ
ภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเร ื ่องของว ัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 

- ประเม ินจากช ิ ้ น งานท ี ่ ได ้ รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประเม ินจากความซ ื ่อส ัตย ์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั ้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของ
การปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อน
น้อม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบ
วินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ 
โดยใช ้กรณีการสาธ ิตและกรณี
จำลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว  

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ด้านความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให ้ความร ู ้  ความเข ้าใจโดยว ิธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธ ิต ทดลองและฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ ใน
เนื้อหารายวิชา 
- ให ้ความร ู ้  ความเข ้าใจโดยว ิธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

- ประเมินจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู ้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

(2) สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการดำรงชีวิต 

- ให้ความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เร ี ยนร ู ้ โ ดยใช ้ป ัญหาเป ็นหลัก 
(Problem Based Learning) หรือ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถพ ัฒนาการ
เร ียนร ู ้ของตนเองอย ่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู ้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ค ุ ณ ภ า พ ง า น
มอบหมาย ท ี ่แสดงถ ึงการค ิด/
วิเคราะห์ การหาความรู ้เพิ ่มเติม 
โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู ้จาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดว ิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดย
ใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหารายวิชา 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 
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(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจำแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้ว ิธีการนำเสนอ
ผลงาน  

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู ้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ ่มโดยใช้
กระบวนการ PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายก ิจกรรมกล ุ ่มและ
นำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การนำเสนอ 

(3) ม ี ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายก ิจกรรมกล ุ ่มและ
น ำ เ ส น อ โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
- การสร ้ า งช ิ ้ น งานโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การนำเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  •  •   •  • • •  • • 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  • •   •  •   •   •  
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  • •  •  •  •  •   •  
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน     •  • • •  •   • • • • 

 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจำวัน     •   •   •   •    • 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม     • •     •  •  •  
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ   •  • • •  •   •  • •  
0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   •   • •  •   •   •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา   • •   •    •  •  
0002102 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตน • •  • • • • •  • •  •  
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต •   •      •   •  
0002104 ศิลปะและการออกแบบ •   •   •   •   •  
0002105 สุนทรียภาพการแสดง •   •     •  •  •  
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต •   •     •  •  •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย  • • • • •  •    •   • 
0003102 ระบบสังคมโลก   • •  • •  •   • •   • 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •   • • 
0003104 ไทเลยศึกษา  • • • •   •   •   •  
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน •   •   •   •   •  
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •  •   
0003107 ความเป็นพลเมืองท่ีดี •   • •  •   • •  •  

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน • •  • •  •    •  •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ •   •   •    •   • 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน •   •    •  •    • 
0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ •   •    •  •     
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต •   •   •   • •   • 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ •   •   •   •     
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม •   •   •   •    • 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน •   •   •   •   •  
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน •   •   •   •   •  
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย ์
4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที ่เกิดขึ้น

ตลอดจนผลกระทบของที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 
3) สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้  
4) สามารถพยากรณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการแกไ้ข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่าง

เหมาะสม 
5) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและ

ชุมชนท้องถิ่นได้ 
3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3) มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และลำดับความสำคัญของงาน         
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                  3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูป แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตา่งๆ 

ที่จำเป็นเพ่ือนำไปใช้ในการทำงานที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์   
2) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ

แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  
รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.  ด ้านท ักษะความส ัมพ ันธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

5. ด ้ า นท ั กษ ะ
การวิเคราะห์เชิง
ต ั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช ้ เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
3542501 การตลาดดิจิทัล • •  • • •   • •  •  • •  •  •   • 
3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 • • •  • •    • • •   •  •  • • • • 
3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 • • •  • •    • • •   •  •  • • • • 
3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ • • • • •    • •  •     •  •   • 

3601301 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง • •   • •    • •    •  •  • • • • 

3601401 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

• •   • • • •  • •  •  •  •  • • • • 

3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

• • •  •    • • •    •  •   • • • 

3601702  ภาษาอังกฤษสำหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 1  • • •  •    • •     •  •     • 
3601703 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  •   • • •   • •  •  • •  •  • •   

3602101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 • • •    • • •   • • •   • •  • •  

3602102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   • • •    • • •   • • •   • •  • •  

3602201 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า   •  • • •    • •    • •  • •  •  • 

3602501 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   • •   • • •   • • •   •  •  • •  • 

3602701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 • • •  •    • •     •  •     • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  
รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.  ด ้านท ักษะความสัมพันธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

5. ด ้ า นท ั กษ ะ
การวิเคราะหเ์ชิง
ต ั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช ้ เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
3602702 กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ • •  • •    • • • •     •  •   • 
3603102 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ • •    • • •   • • •   • •  • • • • 
3603103 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม • • •  • •   • • •    •  •  • •  • 
3603202 เกษตรอัจฉริยะ   • •  • •   • • •  •  •  •  •  • •  

3603201 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ •  • • • •  • • •  •  • • •  •  • • • 
3603401 การวิเคราะห์ข้อมูล   • •    • • •   • • •   • •  • • • • 

3603601 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ 

• •  •  • • •   • • •   • •  • • • • 

3603901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ • •  • • • •  • • • • • • • • •   • • • 
3604901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ • •  • • • •  • • • • • • • • •   • • • 

3602103 การพัฒนาท่ียั่งยืน   • •   • •    • •    •  •  • • • • 

3602104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้  • •    • • •   • • •   • •    • 

3602301 เศรษฐศาสตร์การเงินสมัยใหม่  • •   • •    • •    •  •  • • • • 

3603101 ภูมิเศรษฐศาสตร์ • •    • • •   • • •   • •  •   • 
3603104 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น • •    • • •   • • •   • •  •   • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.  ด ้านท ักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

5. ด ้ า นท ั กษ ะ
การวิเคราะหเ์ชิง
ต ั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช ้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
3603203 เศรษฐศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ • •   • •    • •    •  •  •   • 
3603301 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  • •  •  • • •   • • •   • •  • • • • 
3603302 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย • •   • •    • •    •  •  • •  • 
3603303 การเงินธุรกิจ • •  •  • • •   • • •   • •  • • • • 
3603501 เศรษฐกิจการค้าชายแดน • •   • •    • •    •  •  • •  • 
3603602 เศรษฐศาสตร์การจัดการ • •   • •  •  • •    •  •  • • • • 
3603603 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน 
 • •   • •  • •   •   • • •   • • 

3604101 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว • •   • • •   • •    •  •  • •  • 
3604102 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ • •   • • •   • •    •  •  • •  • 

3604103 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   • •   • • •   • •    •  •  •   • 
3604104 สตาร์ทอัพ   •   • •  •  • •  •  •  •  •  • •  

3604301 ท่ีปรึกษาทางการเงิน   •   • •    • •  •  •  •  •  • • • 

3604501 เศรษฐกิจอาเซียน • •   • •    • •    •  •  • •  • 
3604601 เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับนัก

เศรษฐศาสตร์ 
• • •   • •  • •   •   • • •   • • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 

  ความรับผิดชอบหลัก  

 
 
 
 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.  ด ้านท ักษะความส ัมพันธ์
ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

5. ด ้ า นท ั กษ ะ
การวิเคราะห์เชิง
ต ั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช ้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เศรษฐศาสตร์ 
• • • •     • •     • • • • •   • 

3503803 เตรียมสหกิจศึกษา • • • •     • •     • • • • •   • 

3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ • • • •  •  • • • •  • • •  •  • • • • 

3504803 สหกิจศึกษา   • • • •  •  • • • •  • • •  •  • • • • 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กำหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 
 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1 และ 5)   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

1) กำหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการจัดทำคลัง
ข้อสอบของสาขาวิชา 

3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

กำหนดให้มีการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนำ
ผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ ่นที ่จบการศึกษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิต  
ในการประกอบอาชีพ 
  2) การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถาม         
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น  
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   3)  การประเม ินจากสถานศ ึกษาอ ื ่น โดยการส ่งแบบสอบถาม หร ือสอบถาม  
เมื ่อมีโอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื ่น ๆ ของบัณฑิต 
ที่จบการศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
   6) ผลงานของนักศึกษาที ่ว ัดเป ็นร ูปธรรมได ้ เช ่น รางว ัลทางส ังคมและว ิชาชีพ           
จำนวนก ิจกรรมการก ุศลเพ ื ่อส ังคมและประเทศชาต ิ  จำนวนก ิจกรรมอาสาสม ัครในองค ์กร 
ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

          เกณฑ์การสำเร ็จการศึกษาตามหลักส ูตร โดยต้องเร ียนครบจำนวนหน่วยกิตที ่กำหนดไว้  
ในหลักสูตรและต้องได้ร ับคะแนนเฉลี ่ยไม่ต ่ำกว่า 2.00 ทั ้งนี้ ให ้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2)   
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่  
แนะแนวความเป็นครูสำหรับอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
  1.2 มีอาจารย์ให้คำแนะนำเก่ียวกับปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา
ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยโดยมี
อาจารย์พ่ีเลี้ยง อีกท้ังต้องทำหน้าที่ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  1.3 มีการแนะนำอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ใน
เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  การฝึกอบรมเพื่อให้คณาจารยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอนและ
กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
  2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน 
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2.1.2 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยอาจารย์ต้องผ่านการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ปีละ 1 หลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก)  วิธีการสอนแบบต่างๆโดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(ข) การสรางแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่       สอดคล้อง

กับหลักสูตร 
(ค)  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
(ง)  การใช้และผลิตสื่อการสอน 
(จ)  หล ักส ูตรอ ื ่นท ี ่ เป ็นการพัฒนาและเพ ิ ่มศ ักยภาพในกา รจ ัดการเร ียน 

การสอน 
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื ่อส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ์
         2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมการทำวิจ ัยสร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็นหลักและเพื ่อพัฒนาการเรียน 
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัยและจัดให้คณาจารย์
เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ในคณะ 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
  2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอ่ืนๆ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย นวัตกรรม เป็นต้น 
  2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
  2.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนควบคู่ไปกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) 

 
หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
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1.2  การคิดหน่วยกิต  
1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค    
1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค   
    1.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

2. บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ 

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ (1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2)  ด้านความรู้  (3)  ด้าน
ทักษะทางปัญญา (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ (5)  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา  
  1) พนักงานธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ในตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ Business 
Analyst เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่โครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น 
  2) พนักงานในบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ในตำแหน่ง ที่
ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการกองทุน ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน เป็นต้น 
  3) พนักงานในบริษัทเอกชน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์และรายงานข่าวเศรษฐกิจ นักวางแผนการผลิต นักวางแผน
ด้านจัดซื้อ นักวางแผนการตลาด เป็นต้น 
  4) รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง
เศรษฐกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิจัย เป็นต้น 
  5) นักนวัตกรรมที่มีฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
  6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  7) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  8) อาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการ 
 
3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
3.1.1  การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
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3.1.2  การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดไว้ 

3.1.3  มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1  มีการพัฒนาความรู้พื ้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
3.2.2  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ 

3.2.3  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21  

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
3.3.2 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 
4. อาจารย์ 

4.1  การบริหารคณาจารย์ 
4.1.1  กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

สถาบัน และของหลักสูตร 
4.1.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
4.1.3  มรีะบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์

ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4.1.4 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี ่ยวชาญทางสาขาวิชาและ  
มีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารย์ผู ้สอน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

4.2.2 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน  
การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนำข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน
ต่อไป 
 4.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมิน และ
สรุปผล เพ่ือนำมาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู ้มี ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ  
มีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ นวัตกรรม หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  มีการปรับปรุงรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน

ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5.1.2  เพิ่มรายวิชาที่มีความสำคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อ

องค์การในอนาคต  
5.1.3  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา

เป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1  การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที ่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้งเป็นความต้องการ
ของอาจารย์ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้องทำผลงาน  

5.2.2  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการฝึกปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 กำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และมีวิธีการ

ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  
5.3.2  มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 

ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
        5.3.3. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได ้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 

(1)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จำนวน 3 ห้อง 

(2)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จำนวน 2 ห้อง 

(3)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  
ขนาดจุ  100 เครื่อง จำนวน 2 ห้อง 

(4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ขนาดจุ   80 คน   จำนวน  2 ห้อง 

(5)  ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
ขนาดจุ  100 คน จำนวน 4  ห้อง 
ขนาดจุ   60 คน จำนวน  1  ห้อง 
ขนาดจุ   50 คน จำนวน  8  ห้อง 
ขนาดจุ   40 คน จำนวน 55 ห้อง 

(6)  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)  
ขนาดจุ   80 - 100 คน จำนวน 1 ห้อง 

(7)  ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
ขนาดจุ   50      คน จำนวน  3 ห้อง 
ขนาดจุ   80 - 100 คน จำนวน   1 ห้อง 

(8)  ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง 
(9)  ห้องศูนย์สหกิจศึกษาจำนวน 1 ห้อง 
(10) ห้อง Smart Class Room  1 ห้อง 
อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
      1)  ชุดเครื่องขยายเสียง  จำนวน  50 ชุด 
      2)  LCD Projector   จำนวน  40 ชุด  
      3)  Notebook   จำนวน  20 เครื่อง 
      4)  เครื่องฉายแผ่นทึบ  จำนวน   3 เครื่อง  
โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 

6.2.2  ห้องสมุด  
ใช้ตำรา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและสำนัก  

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์  
อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และด้านอ่ืนๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ (Software) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ได้จริง  จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
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เครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคำนวณ 
รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอนหรือจากผู้ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐศาสตร์ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ดังนี้ 

 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 6.3.3 มีเจ้าหน้าที ่สนับสนุนดูแลสื ่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

 6.3.4 มีสำนักวิทยบริการ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาการจัดการ 
รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและ
วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจำนวนที่เหมาะสม 

 6.3.5 มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ 
แก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม 

 6.3.6 มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
 6.3.7 จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพื่อการศึกษาดูงาน  โดยนำข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถานที่ดู

งานใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนำมาพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และสามารถท่ีจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  6 ด้าน คือ 1) การกำกับ
มาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

6.4.2  จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน  
การสอน 
 6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2558 เพ่ือใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือ มีการดำเนินงานตามข้อ 
1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละป ี
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน   หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด
ใน มคอ.3 มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
หรือ 
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมตี่อคุณภาพ/หลักสูตร  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51  จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51       
จากคะแนน 5.0 

     

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 
    ช่วงก่อนสอนมีการพูดคุยในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงวิธีการสอน วิธีการประเมิน

ก่อนและหลังการสอน ถ้ารายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่า 2 คนให้ปรึกษาแนวทางการสอนให้ไปในทางเดียวกัน 
พร้อมกับปรึกษาหารือกันในการใช้กลยุทธ์การสอนพร้อมการประเมินกลยุทธ์การสอน หรือปรึกษาหารือกับ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     การประเมนิทักษะดังกล่าว สามารถทำโดยการ 

(1)  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
(2)  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

         การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำสำรวจข้อมูลได้จาก 
 (1) ติดตามผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ/สหกิจศึกษา         

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จากผู้ใช้บัณฑิต  
 (2) ติดตามและสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 (3) ติดตามผลการทำงานของบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
 (4) ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 

         เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญา
ตรี และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมไปถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ 
รายวิชา จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรโดยนำเอาข้อมูลเบื้องต้นนำมาวิเคราะห์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 
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มคอ.2 

คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       2(2-0-4) 
    (Thai for Communication) 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication; Integrated language 
use in society and Thai society; thinking; listening; watching; speaking; reading and writing to 
apply in life 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์
ต่างๆ การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การ
บอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening; 
speaking; reading, and writing in various situations; greeting; getting to know each other; 
giving personal information; giving information about family and community; describing 
places; giving location and direction 
 
0001103   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู ้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู ้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน 
วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information; information literacy skills; information sources and resources; 
retrieval techniques and process with digital media; academic report writing with universal 
standardized formatting; citation and bibliography for efficient application on other types of 
research and thesis writing forms; correctly and effectively 
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มคอ.2 

0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 
for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an 
emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 
 
0001105    การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื ่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers; advertisements; announcements; brochures, and 
product labels; summarizing; completing forms; personal correspondence, and electronic 
communication 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
               (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 
                English for communication regarding cultural issues; geography; climates; social 
value; beliefs; food, and traditional festivals 
    
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว 
การอ่านประกาศรับสมัครงาน 
 English in the workplace; welcoming; making appointment; telephoning; giving 
and asking information; form filling; application letter; E-mail; resume; job advertisement 
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มคอ.2 

0001108  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคสำหรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation; vocabulary; phrases; idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening; speaking; reading and writing 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ วันสำคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการดำเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha; Buddhist Sabbath days; 
Dhamma application for life and society; Buddhist duty and Thai courtesy; mind and wisdom 
development for living 
 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื ้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที ่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรม การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
 Definitions; significance; basic factors and psychology theory of behavior; self 
development; human relations; team work and life planning for well-being 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life; roles and importance of music in society; enhancing 
skills and musical experience 
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มคอ.2 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ    2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนยิม
ที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles; concepts; creativity; imagination and processes of creative arts and  
design; perceptions; Communication; interpretation; appreciation of beauty and aesthetic; 
application and having good taste to arts and design of Thai; Asia and west in past and 
present 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถี
ชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that 
are consistent with local values and lifestyles 
 
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการทำสมาธิไปใช้
ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ ของฌานและ
ญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลก
กับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives; methods; processes; the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic; process; qualities and benefits of the states of absorption 
(Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight meditation 
(Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the insight 
meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population 
 
 
 



63 
 

มคอ.2 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา
สังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society; culture; economy; politic, and public 
administration; problems and future trends of Thai society; development and sufficiency 
economy; local wisdom; adaptation for social changes; sustainable development, and Thai 
nationalism 
 
0003102 ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และภัยคุกคามต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การ
ปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic; economy; culture; environment, and 
other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the 
Digital Age 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต  
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting; Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law, 
and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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มคอ.2 

0003104 ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture; belief; ritual custom; ways of life; 
amusement; Loei dialect; arts; folk wisdom and environment 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน       2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic; political; social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน        2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน
และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household; 
community, and current society economies   
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มคอ.2 

0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี 2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
 Democratic form of government; rights; status; freedom, and roles in the context 
of democracy; democratic form of government with the king as head of state; living in 
different societies; conflict management by using peaceful way; problems of corruption; 
creating positive attitude towards the country; service mind; roles and responsibilities; being 
brave to make right decisions; being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law; 
criminal law; justice procedure; administrative law; constitution law; Computer laws and 
computer crime Intellectual property law; Family law and other related law 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics; Science and Technology 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช ้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส ้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 
logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 
making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 
problem solving in daily life 
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มคอ.2 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน    2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life)  
       ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย 
คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวัน  
 Basic knowledge about a computer system; Components of a computer system; 
Modern computer network and the internet; Social network; Computer security ethics; 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life  
 
0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้อง
กับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

Knowledge of physical activities; step; patterns and processes of exercise 
according to each gender; age and individual fitness and application in daily life 
 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที ่ใช้ในชีว ิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิต
มนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life  
 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและ
การบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจำวัน 

Principal of food and nutrition; nutrition assessment; food selection; sexual 
hygiene promotion; accident and first aid; mental health promotion; diseased knowledge; 
diseased prevention and daily medication 
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มคอ.2 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
                 การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับ
การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution; the systematic relationship 
between organism and environment; environmental pollution and impacts on quality of 
life; global warming; ways of life and using natural resources in local and environmental 
areas and tourism; natural resources and sustainable natural resource management  
 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods; hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
 
0004108      การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน                             2(2-0-4) 
                 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
                 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยง
สัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแล
สัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage 
crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
3542501 การตลาดดิจิทัล        3(2-2-5) 

(Digital Marketing) 
ความหมายความสำคัญของการตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิทัล ส่วนประสมการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล การสร้างประสบการณ์ต่อลูกค้า
ผ่านช่องทางดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใชดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการตลาดของสินค้า
และบริการ การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล  

Definition and important of digital marketing; Analysis of consumer behavior in 
decision making to buy products via digital media. Digital marketing mix; communication 
tools through digital channels; customer database for digital marketing; Creating a customer 
experience through digital channels; content; creation; media design; digital application to 
promote the marketing of products and services; measuring the effectiveness of digital 
marketing tools; ethics for digital marketing. 

 
3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1        3(3-0-6) 

   (Microeconomics 1) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุป

สงค์  อุปทาน ความยืดหยุ่น การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ  ทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขัน
ไม่สมบูรณ์  บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจทั ่วไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อการวิเครา ะห์ด้าน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับหน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ 

  Introduction to microeconomics; consumer behavior; producer behavior; demand; 
supply; elasticity. pricing in various markets types; both the perfect competitive and 
imperfect competitive; the role of the government toward the general economy; the 
application of technology to analyze microeconomics with local economic units. 
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มคอ.2 

3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1        3(3-0-6) 
(Macroeconomics 1) 
แนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจระดับมหภาค กระแสการไหลเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ การกำหนดรายได้ประชาชาติ บัญชีรายได้ประชาชาติ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นตัวกำหนด
รายได้ประชาชาติ เช่น การบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพรายได้
ประชาชาติ ตลาดเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อและเงินฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน  
ดุลการชําระเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค และดุลยภาพรายได้ประชาชาติ 

Economic concepts and methods of macroeconomic. Circulation flow diagram. 
Determination of national income. National income account. Macroeconomic variables that 
determine national income; such as; consumption; savings; investment; government 
spending. The change of Equilibrium of national income. Money market. Money demand 
and money supply. Inflation and deflation. Labor market and unemployment. Balance of 
payment. Monetary policy. Fiscal policy. International economy. Apply technology in 
analyzing changes in macroeconomic variables and Equilibrium of national income. 

 
3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                 3(3-0-6) 

  (Ethics for Economists) 
  ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับจริยธรรม จรรยาบรรณของนักเศรษฐศาสตร์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วม เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล ผลกระทบจาก
การขาดจริยธรรม และการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
 Meaning; the relationship between economics and ethics. ethics of economists; 
corporate social responsibility and creating shared value (CSR and CSV); green economy; 
sustainable development; buddhist economics and business ethics; intellectual property 
ethics; good governance; corporate governance; the impact of lack of ethics and studies 
using case study. 
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มคอ.2 

3601301 เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง        3(3-0-6) 
 (Finance and Fiscal Economics) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินและบทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีปริมาณเงิน  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุน อัตราดอกเบี ้ย การเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การทำธุรกรรมการเงินสมัยใหม่  ธนาคารกลางกับการดำเนินนโยบายการเงิน   

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการคลัง รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล หนี ้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณแผ่นดิน  นโยบายการคลัง  การคลังรัฐวิสาหกิจและการคลังส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนวินัยทางการ
คลังและความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการเงิน การคลัง เช่น 
สรรพากร คลังจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

An introduction of finance and its role in economy; theory of money supply; financial 
market and capital market; interest rate; international finance; variety of finance in both 
domestic and international institutes; the proceeding of modern financial transactions. 
Central bank and proceeding of financial policy.  

An introduction of fiscal; income and expense of the government; public loan; the 
process of national budget; fiscal policy; state enterprise fiscal and local fiscal; fiscal 
discipline; fiscal sustainability by studying and conducting a field trip to the financial and 
fiscal organizations such as the revenue department; provincial treasury’s office and local 
government organization. 

 
3601401 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5) 

(Mathematics and Statistics for Economist) 
การประยุกต์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ ระบบ

สมการและการแก้สมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 
อนุกรมและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน และ
การวิเคราะหส์มการถดถอยและสหสัมพันธ์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

Applications of Statistics and Mathematics in economics in the following topics; 
system of equations and solving; relation and function; graph; differential equations; 
optimization; series and application; probability theory; statistics estimation; hypothesis 
testing; regression and correlation equation analysis; software application computation and 
economic data analysis practice. 
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มคอ.2 

3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5) 
(Learning Skills for Economist) 
เสริมสร้างทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ให้มีความสามารถในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจ ( informative learning) การนำความรู ้ไปใช้งาน (formative learning) และ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ (transformative learning) โดยทราบถึงความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรม การใช้ทักษะ 
3R (การอ่าน, การเขียน และคณิตศาสตร์) 8C (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม , ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน,์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ, ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย) 

 Strengthen basic skills for students to study economics to be able to informative 
learning; formative learning and transformative learning by using skills 3R (Reading, Writing 
and Arithmetic)  and  8C  (Critical thinking skills and Problem- solving skills,  Creativity and 
Innovation skills, skills for Understanding of different cultures and Paradigm, skills for 
Cooperation, Teamwork and Leadership, skills for Communication, Information technology 
communication and Media literacy,  skills for Computer and Information Technology and 
Communication, skills  for Career and Learning skills, Compassion)  
 
3601702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1      3(2-2-5) 

(English for Economist 1) 
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และศัพท์ทางเศรษฐกิจที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลทางเศรษฐศาสตร์ 
Basic English vocabulary important in economics and economic terminology used 

in everyday life. Skills of listening; speaking; reading; writing and translation in economics. 
 
3601703 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์       3(2-2-5) 

(Accounting for Economist) 
แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี  

การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสำหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม การจัดทำงบการเงิน หลักการพ้ืนฐาน
ทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การนำข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำไปวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจในการบริหารกิจการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในกิจการธุรกิจ พร้อม
ฝึกปฏิบัติ 

A study of basic concepts of accounting; objectives of accounting; importance and 
the usefulness of accounting data; accounting procedures according to accounting cycle for 
service and merchandising businesses; preparing financial statements; fundamental of 
taxation for business; basic of financial statements analysis; accounting data for control and 
business decision making and practice. 
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มคอ.2 

3602101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        3(2-2-5) 
(Microeconomics 2) 
วิชาบังคับก่อน : 3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
ความรู้เกี่ยวการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งแบบนับหน่วย และเรียงลำดับ ทฤษฎีการผลิต    

อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น ราคาดุลยภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับ และกำไร ลักษณะโครงสร้างของ
ตลาดต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาด้านทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 Knowledge of consumer behavior; both cardinal and ordinal approach; productions 
theory; demand and supply; elasticity; equilibrium price; cost revenue and profit analysis; 
characteristics of various market structure; welfare economics; application of technology for 
problem solving in economic theory and the local community economy. 
 
3602102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2        3(2-2-5) 

(Macroeconomics 2) 
วิชาบังคับก่อน : 3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
ศึกษาแบบจําลอง IS-LM-BP ในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมทั้งตลาดปัจจัยการผลิต ใน

การกำหนดดุลยภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม และอุปทานมวลรวม 
วัฎจักรธุรกิจ การใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายการค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอื่นที่มี
ผลต่อระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนวัตกรรมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ พื้นฐานเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

แบบจำลองผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) การจัดทำข้อมูลและ
การจัดทำรายงานเศรษฐกิจรายจังหวัด ฝึกปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตลอดจนวิเคราะห์
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา 

Study the IS-LM-BP model in Product market; Money market; capital market 
including factors market in determination of economic equilibrium. Changes in the 
composition of aggregate demand and aggregate supply. Business cycle. Use of monetary 
policy; fiscal policy, and trade policy Including other economic policies that affect the 
economy. The impact of innovation on economic growth. Basic fundamentals of 
macroeconomic analysis with microeconomics. 

Gross Provincial Product. Preparation of information and preparation of provincial 
economic reports. Practice in creating Gross Provincial Products. Analyze the impact of 
current situation on Gross Provincial Product and practice by case study. 
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มคอ.2 

3602201 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า        3(2-2-5) 
(Innovation and Value Creation) 
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม 

ความหมาย ที่มา และรูปแบบของนวัตกรรม  คุณค่าของนวัตกรรม แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม นวัตกรรมกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แนวคิดการสร้างคุณค่าในยุคดิจิทัล ศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การสร้างคุณค่าร่วมกัน กระบวนการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ฝึก
ปฏิบัติโดยกำหนดโครงงาน 

Knowledge of economics and innovation; Relationship between economics and 
innovation; definition genesis and forms of innovation; the value of innovation; ideas about 
innovation; Innovation and economic growth; the concept of value creation in the digital 
age; study the characteristics and behavior of consumers in the digital age, value-co-
creation; the process to be new-age Entrepreneurs and project assign. 
 
3602501 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

(International Economics) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบาย

ต่างประเทศ และแบบแผนในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การค้า

ระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการค้ากับต่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของ
การเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ประเภทของการลงทุนระหว่างประเทศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าชายแดน โอกาสและศักยภาพของการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนของประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศ CLMV จีน อินเดีย รวมตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคทางการค้า  

Theory of international relations. Foreign policy. Tools for foreign policy 
implementation. Schemes in carrying out relations between countries and neighboring 
countries China and India. 

International trade theory. Development of international trade theory. international 
trade policy. international trade and economic development. international trade problems 
and barriers. impact of trade with aboard. economic integrations; basic theory and 
international monetary policies. exchange rate. balance of payments. international 
monetary systems. international investment. type of international investment. international 
investment factors. border trade. opportunity and potential of border trade and cross-
border trade in Great Mekong Sub-region, CLMV, China, India and trade problems and 
barriers. 
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มคอ.2 

3602701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2      3(2-2-5) 
(English for Economist 2) 
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เน้นการ

นำเสนอและอภิปรายประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที ่นาสนใจ พร้อมทั้งฝึกทักษะการอ่านบทความทาง
เศรษฐศาสตร์จากวารสารและตําราเรียนทางเศรษฐศาสตร์ 

The skills development; speaking; reading and writing the English’s Economics; focus 
on presentations and discussions at the Economics interesting. The reading an article from 
the Journal of Economic  and economics textbooks practice. 

 
3602702 กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 

 (Laws for Economists) 
กระแสของแนวคิดและหัวขอกฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ปจจุบัน วิธีการนําเอากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเศรษฐกิจมาใช้ กฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสิทธิกรรมสิทธิ์ สิทธิทรัพยสินทางปัญญา สัญญาและ
การละเมิดสัญญา กฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์กระบวนยุติธรรมด้านเศรษฐศาสตร์  

Currents of ideas and Law topics; concepts of Economics. How to adopt legal 
concepts used The Economics Law. Appalachian Law; Economics; the property rights 
agreements; Intellectual Property; The Contract and breach of contract. International law 
that affects the economy. The analysis of the economics fair process. 

 
3603102 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ        3(3-0-6) 

(Economic Analysis) 
วิวัฒนาการของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น วิกฤตเศรษฐกิจและ

นโยบายการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา หลักการพื้นฐานในการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเน้นการนำความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ    
มหภาค มาวิเคราะห์กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน นโยบายเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ 

The evolution of world economy, Thai economy, Local economy and the Policy for 
solution; Important crisis that affect the economy the Policy solution; the principal of 
economic analysis; practicing by economy analysis and theory application of micro 
economic and macroeconomic; analyze the case study and current situation of the 
economy. Economic policy and economic solutions.  
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มคอ.2 

3603103 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม        3(3-0-6) 
(Behavioral Economics) 
วิวัฒนาการและแนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้

เงื ่อนไขการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Economics) การประยุกต์จิตวิทยากับเศรษฐศาสตร์ภายใต้
แบบจําลองการตัดสินใจ เช่น ทางเลือกของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์แน่นอนและไม่
แน่นอน ต้นทุนค่าเสียโอกาสและการตัดสินใจภายใต้แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผลของการผูกติด
กับการตัดสินใจ ผลของความคุ้นเคยกับการตัดสินใจ ผลของการถูกครอบงำกับการตัดสินใจ ผลของการ
ผลัดวันประกันพรุ่งกับการตัดสินใจ การกระตุ้นด้วยแรงจูงใจทางบวกและทางลบและสุขภาวะ การอธิบาย
พฤติกรรมในวิถีใหม่ (New normal) ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Evolution and basic concept of behavioral economics. Rational Economics. 
Applications of psychology to economics under decision-making models; economics choice 
under certainty, and uncertainty; behavioral economics and opportunity costs and decision 
making; under behavioral economics and sunk costs; loss aversion; anchoring effect and 
decision making; default effect and decision making; framing effects and decision making; 
procrastination effect and decision making; nudging using incentive and disincentive to 
overwrite irrational effects; happiness and well-being. Explanation of new normal behavior 
with behavioral economics and Introduction to economic experiments. 

 
3603201 เศรษฐกิจสร้างสรรค์         3(2-2-5) 

(Creative Economy) 
แนวความคิดทางเศรษฐกิจที ่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของคน วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและ

เทคโนโลยี ห่วงโซ่คุณค่า การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 

Economic concepts that combine people's creativity; way of life; culture, and 
technology; value chain; the use of digital technology for efficiency in economic activities; 
integrating local wisdom and creative skills to create value added for the product. 
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มคอ.2 

3603202 เกษตรอัจฉริยะ         3(2-2-5) 
(Smart Farming) 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทางการเกษตร ความหมายและความสำคัญของเกษตรอัจฉริยะในมุมมองด้าน

เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการเกษตร การ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การปลูกพืชในรูปแบบโรงงาน การทำการเกษตรในระบบที่ทันสมัย การวางแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์ของตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

Knowledge of agribusiness. the meaning and importance of smart farming from an 
economic perspective; electronic technology; computers, and information technology in 
agricultural systems; supply chain development; cropping in a plant form; farming in a 
modern system; planning of agricultural production according to market demand, and the 
application of appropriate technology. 

 
3603401 การวิเคราะห์ข้อมูล         3(2-2-5) 

(Data Analysis) 
ประเภทข้อมูล ลักษณะข้อมูลภาคตัดขวาง ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรม

เวลา (Panel Data Models) การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น Eviews; Python; Program R แบบจำลองที ่มักจะใช้ในการ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลทางเศรษฐศาสตร ์  ( factor analysis; Cluster analysis; Logistics model; linear 
programing) Data analytics ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อแก้ปัญหาให้กับหน่วยเศรษฐกิจในชุมชน
ท้องถิ่น การนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

Data type; cross-sectional data; time series data; panel data. Data preparation for 
analysis. Program for analyzing economic and business data; such as; Eviews; Python; 
Program R. Models that are often used in the analysis of economic data. (factor analysis; 
Cluster analysis; Logistics model; linear programing) Data analytics. Practice in analyzing data 
to solve problems for economic units in the local community. Presentation of economic 
data. 
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มคอ.2 

3603601 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ     3(2-2-5) 
(Economics of Project Analysis and Evaluation) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

หลักการวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการ การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรม ผลตอบแทนทางสังคมจากนวัตกรรม การวิเคราะห์
โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitive analysis) และ
ประสิทธิผลของต้นทุน (cost effectiveness) เครื่องมือและหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนและการ
ประยุกต์ใช้ โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในชุมชน 

Introduction to study in project analysis and evaluation; Project Feasibility Study; 
principle of economic analysis and evaluation of project; project cost-benefit analysis; 
measuring economic effects of innovation; social returns to innovation; project analysis 
under risk and uncertainty; sensitive analysis and cost effectiveness; tools and criteria of 
investment decision and applied to community case studies. 
 
3603901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์        3(2-2-5) 

(Research for Economics) 
ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยอาศัยหลักวิธ ีการวิจ ัยทาง

สังคมศาสตร์ รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปัญหา การตั ้งและการทดสอบขั้น
สมมติฐาน การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองชนิดต่าง ๆ ในการวิจัยลักษณะปัญหาและแนวทาง
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรมต่อชุมชนหรือองค์กร 
ต่าง ๆ  

Research methodology in economics both theoretical and practical research using 
social research approaches; including forms of presentation of the research project; 
formulating and testing hypothesis; usages of economics tools, and various models to 
analyze problem characteristics and a guideline for economic research. By focusing on 
research that will be utilized for innovative benefits to various communities or organizations. 

 
3604901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์       3(2-2-5) 

(Seminar in Economics) 
การสัมมนาและจัดทำโครงงานเฉพาะเรื่องจากผลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้การดูแลของทีม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ประจำวิชา 
Seminars and specific project work based on the results of economic research under 

the supervision of a team of project advisors and subject lecturers. 
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มคอ.2 

 
กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
3602103 การพัฒนาที่ย่ังยืน         3(3-0-6) 

(Sustainable Development) 
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสทางเลือก อาทิ เศรษฐกิจ

สีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝึกวิเคราะห์การ
พัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย ตลอดจนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และพื้นที่ชายแดน สปป.
ลาว 

Theory of mainstream economic development. Theory of alternative economic 
development; such as; Green Economy; Circular Economy. Sufficiency economy. Concept 
of sustainable economic development. Sustainable Development Goals. Sustainability 
measurement. Practice analyzing the sustainable development of Loei Province. As well as 
the Upper North-Eastern Provincial Cluster 1 and the border areas of Laos PDR 
 
3602104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้       3(2-2-5) 

(Sufficiency Economy and Applications) 
วิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์  วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพล ของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ 
ศึกษาปรัชญาแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือนําไปสู่ 
การพัฒนาที่ยังยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

Social and economic analysis. Leading to analysis The evolution of society and the 
economy in Thailand. By focusing on the influence Culture and institutions of the society 
and the economy. Study concept Sufficient economy And how to be applied to economic 
and Thai social. Leading to sustainable development and the immune system. In addition, 
the study also assessed outcomes case studies. With the concept of sufficiency economy 
and. A new theory to real events. 
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มคอ.2 

3602301 เศรษฐศาสตร์การเงินสมัยใหม่        3(3-0-6) 
(Modern Financial Economics) 
ความหมายของเทคโนโลยีทางการเงิน วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่สำคัญ เช่น ฐานข้อมูลทางการเงินขนาดใหญ่ (Big data) 
สกุลเงินดิจิทัล (crypto currency) บล็อกเชน (Block chain) การบริหารความเสี่ยงและความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี ่ยน เป็นต้น ประโยชน์และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงิน  

Meaning of financial technology; The evolution of financial technology; The 
application of technology and financial innovation in the important digital age; Financial big 
data; Digital currency (crypto currency); blockchain; exchange rate risk and fluctuations 
management; Benefits and effects of using financial technology to drive the economy; case 
studies of financial technology. 
 
3603101 ภูมิเศรษฐศาสตร์         3(3-0-6) 
 (Geographic Economics) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิเศรษฐศาสตร์ ทำเลที่ตั้งปัจจัยที่กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความ
ได้เปรียบของทรัพยากรในท้องถิ่นและเมืองบทบาทของกระบวนการเชิงพ้ืนที่ของหน่วยธุรกิจ อุตสาหกรรม
และครัวเรือนในชุมชนเมืองและการค้าแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างชายแดน การกระจาย-การกระจุก
ตัว การย้ายถิ่น การเติบโต ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ร่วมสำหรับเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค ผลกระทบต่อนโยบาย
การวางแผนเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

Introduction to Geographic Economics. Location; factors influencing economic 
activity; advantages of localization and urbanization; role of spatial processes in business 
units; industries and households in urban areas; international trade and exchange; dispersion 
and concentration; migration; economic growth; applications of Geographic Information 
Systems (GIS)  for economics to analyze structures of urban and regional economies, and 
impacts on urban planning and land use policies 
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มคอ.2 

3603104 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น        3(2-2-5) 
(Economy of Local Community) 
ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกระบบตลาด แนวนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ฝึกวิเคราะห์เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 -สปป.ลาว ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ ่นสู ่ Regional Value chain หรือ Global 
Value chain 

The scope; meaning and importance of local community economy. Households in 
the economy; local communities Integrating the local market; the local market economy. 
Policy guidelines for the economic development of local communities; including 
community business an enterprise community. Practice analyzing the local community 
economy. Economy of the local community; the Upper North-Eastern Provincial Cluster 1 - 
Laos PDR. Problems and find ways to solve problems to upgrade the local community 
economy to Regional Value chain or Global Value chain. 

 
3603203 เศรษฐศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 

(E-commerce Economics) 
ความหมายและโครงสร้างของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างช่องทางการค้า
ออนไลน์ ระบบชำระเงินของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดส่งสินค้า การออกแบบและสร้างเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์
และการประชาสัมพันธ์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
และเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

Definitions and e-commerce system structure; importance of e-commerce for 
economic development; business model for e-commerce; online trade channel create; 
payment system for e-commerce; security of e-commerce; shipping; design and create 
website for e-commerce; e-commerce low and ethic; technology for e-commerce in the 
future. 
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มคอ.2 

3603301 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์       3(2-2-5) 
(Investment and Securities Analysis) 
ความหมายและความสำคัญของการลงทุน ประเภทของการลงทุนและประเภทของหลักทรัพย์  

กระบวนการซื ้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยที ่กำหนดราคาหลักทรัพย์ วิธีการประเมินมูลค่าที ่แท้จริงของ
หลักทรัพย์ วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทของข้อมูลและ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการตัดสินใจลงทุน เครื่องมือ
ช่วยในการตัดสินใจลงทุน ฝึกทดลองลงทุนในโปรแกรม Click to Win 

Definition and importance of investment; Type of securities Investing in securities;  
securities rading System; the factors that determine securities value; intrinsic value valuation 
method; measuring of return and risk of securities investment; type of data and using 
fundamental and technical factors to securities analysis for investment decision; tools for 
decision; practice by Click to Win Program . 
 
3603302 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย       3(3-0-6) 

(Economics of Assurance) 
การเสี่ยงภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย บทบาท

และการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับการประกันภัย 

Risking; Basic knowledge about insurance; Life insurance; Casualty insurance; The 
role and development of the insurance industry both in Thailand and abroad; Economic 
analysis about insurance. 
 
3603303 การเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 

(Business Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 3601703 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เป้าหมายและ  ความสำคัญของ

การเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อ ใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจ 
ค่าของทุน การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ  การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการ
จัดสรรกำไรและเงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทย  

Scope, features, roles and functions of financial department, goals and significances 
of business finance, principle of internal fund raising, capital allocation, capital value, 
business Financial planning related to investment in the enterprise, Business expansion, 
Capital increase, Profit and Dividend Allocation Policy, money market and capital market in 
Thailand. 
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มคอ.2 

3603501 เศรษฐกิจการค้าชายแดน        3(2-2-5) 
(Economy of Cross Border Trading) 
เศรษฐกิจการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร โอกาสและศักยภาพของการค้าชายแดนและการค้า

ข้ามแดนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคทางการค้า 
Economy of Cross Border Trading, Customs, border trade opportunities and potential 

of border trade and cross-border trade of the countries in the Greater Mekong Sub-Region 
(GMS). Including trade Problems and obstacles. 

 
3603602 เศรษฐศาสตร์การจัดการ        3(2-2-5) 

(Management Economics) 
หลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์

ความยืดหยุ่นอุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  
ผลตอบแทน จุดคุ ้มทุน และกำไรสูงสุด การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจที ่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลง
สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

Business decision-making principles under various circumstances; the method to 
forecast business; analyze demand and supply Elasticity; Pricing of Goods and service in the 
market; cost; return; breakeven point, and maximum profit analysis. Analysis of business 
impacts caused by changes in circumstances using case study and the application of 
analytical technologies. Decision-making and forecasting economic situation. 
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มคอ.2 

3603603 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
(Economics of Logistics and Supply Chain Management) 
ประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานความสัมพันธ์ของ

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนวคิดการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับกิจกรรมสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
การจัดซื้อจัดหา การพยากรณ์อุปสงค์ การผลิตและระบบการผลิต การบริการ การขนส่ง สินค้าคงคลัง การ
จัดการศูนย์กระจายสินค้า และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทน 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์กับการประเมินประสิทธิภาพ
ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นโยบายการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ในประเทศและภูมิภาค ฝึกปฎิบัติการแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของหน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
              Application of economics concepts to handle logistics management and supply 
chain. The relationship of economics and management of logistics and supply chain.  The 
idea of reducing costs and enhancing the competitiveness of businesses. The concept of 
microeconomics for importance of managing logistics and supply chain activities. 
Procurement; Demand Forecasting; Manufacturing and production systems; transportation; 
services; inventory; warehouse and distribution centers and other related activities. 
Information systems for logistics and supply chain suffer. Strategic management of logistics 
and supply chain. Economics to assess the performance of logistics and supply chain. 
Macroeconomics with logistics and supply chain. Economic connectivity policy and logistics 
in the country and region. Practice in solving logistical and supply chain management 
problems of local economic units. 
 
3604101 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว        3(3-0-6) 

   (Tourism Economics) 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุปสงค์ 

อุปทาน และห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โครงสร้างต้นทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกำหนดราคา 
และการแข่งขัน บทบาทของบรรษัทข้ามชาติและรัฐบาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกระจายรายได้
ของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว และการปรับตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  

     Introduction to tourism economics; tourism product and industry; tourism 
demand and supply and supply chain; tourism industry cost structure; pricing, and 
competition; role of government in tourism industry. income distribution of tourism 
economic sector; tourism impact evaluation; tourism industry adaptive. 
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3604102 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ         3(3-0-6) 
(Health Economics) 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ ลักษณะของสินค้า

และบริการสุขภาพ รูปแบบของการให้บริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์ การกำหนดนโยบายการ
วางแผนและการจัดบริการสุขภาพ วิธีการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากบริการทางสุขภาพ แนวคิด
ของประสิทธิภาพและการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ทางเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายของระบบประกัน
สุขภาพ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ให้บริการ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และการ
ประเมินโครงการบริการสุขภาพ 

Definition of Health economics; health service demand and supply; characteristics 
of health goods and service; type of economic health service; conceptual of medical 
efficiency and worthiness in economic; health insurance system target; compensation for 
service provider payment; health insurance system and health service system in Thailand; 
relation between public health and economic and social development of country and 
health service project evaluation. 

 
3604103 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

(Industrial Economics) 
ศึกษาบทบาทความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่

เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่น  ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจ หลักการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมและอํานาจการผูกขาดในอุตสาหกรรม ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มี
ส่วนเกี ่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม บทบาทของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ต่อการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจ 

A study of role and importance of industrial sector; Knowledge of industrial 
economics statistic data; relation between industrial sector and other sector in economic 
system; principle of decision making  to industry investment and monopoly power of 
industry; industry development direction; impact of government policies to industry 
developing; industrial law; role of industry target (S-Curve) to drive economy. 
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3604104 สตาร์ทอัพ          3(2-2-5) 
(Startup)  
ความหมายและความสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) กรณีศึกษา Silicon Valley และธุรกิจ

สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ ความแตกต่างจากธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) แบบจำลองทางธุรกิจ แนวคิด
ด้านการออกแบบ (Design Thinking) นวัตกรรม และ Lean Startup Stages .  

The meaning and importance of startup; the case study of Silicon Valley, and 
successful startups. Differences from SMEs; business models; design thinking; innovation, 
and Lean Startup Stages. 

       
3604301 ที่ปรึกษาทางการเงิน         3(3-0-6) 

(Financial Advisor) 
ลักษณะการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทางการเงิน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง แนวทางการ Due diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ความรู้
ทางด้านการเงิน ด้านบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ จรรยาบรรณสำหรับที ่ปรึกษาทางการเงิน การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 The issuance and offering of financial securities; Acquisition of securities for business 
takeovers; Disclosure of correct information; Due diligence guidelines for financial advisors; 
Financial knowledge; Accounting knowledge for financial advisors; Legal knowledge related 
to investors and securities issuers; Code of conduct for financial advisors; Listing of securities 
in the stock market; Good corporate governance. 

 
3604501 เศรษฐกิจอาเซียน         3(3-0-6) 

(ASEAN Economy) 
ความเป็นมา วิวัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างและ

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน การค้าและการลงทุนภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับต่างประเทศ 

The history and background of the economic cooperation in ASEAN Community. The 
structures and strategies in term of economics in Asean countries. Trade and investment in 
the ASEAN countries. Asean Economics Community and the relation of economic with the 
other countrie. 

 
 
 
 
 
 



86 
 

มคอ.2 

3604601 เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับนักเศรษฐศาสตร์     3(2-2-5) 
(Modern Management Tools for Economist) 
เครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้ในงานบริหารงาน อาทิ Balanced Scorecard  การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ Strategic Planning  การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง 
(Advanced Analytics) (การจัดการคุณภาพ TQM (Total Quality Management)  การเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลย ีด ิจิ ท ัล โดยรวม  (Digital Transformation) การบร ิหารฐานก ิจกรรม  (Activity-Based 
Management) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) ; การบร ิหารการเปลี ่ยนแปลง 
(Change Management Programs) ; การปร ับปร ุ งกระบวนการทางธ ุ ร ก ิ จ  ( Business Process 
Reengineering); การจัดการความรู้ (Knowledge Management); การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
(Economics Value-Added Analysis); การจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing); Six Sigma; Lean เป็น
ต้น พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ 

Modern management tools used in management such as Balanced Scorecard; 
Strategic Planning; Benchmarking; Advanced Data Analytics; Total Quality Management; 
Digital Transformation; Activity-Based Management; Performance Management; Core 
Competencies; Change Management Programs; Business Process Reengineering; Knowledge 
Management; Economics Value-Added Analysis; Outsourcing; Six Sigma; Lean; etc.; which 
can be applied to local economic units. 

 
 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ 
3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์     1(90) 

(Preparation for Field Experience in Economics) 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 

ด้านการรับรู้ บุคลิกภาพ และโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Arranging activities to prepare students before the field experience in economics 
regarding their perception, personality and opportunity to their careers; developing students 
in terms of knowledge, skills, attitude, motivation and appropriate attributes to the 
profession 
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มคอ.2 

3503803 เตรียมสหกิจศึกษา         1(90) 
(Pre-Cooperative Education) 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ระเบียบ

ข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู ้พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

Principle; Concept; process and steps of cooperative education; relevant rules and 
regulation of cooperative education; basic knowledge and techniques in job application; 
workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic knowledge 
and skills needs for work in workplace; quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic and code 
of conduct in profession before practicing in workplace. 
 
3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์      6(540) 

(Field Experience in Economics) 
วิชาบังคับก่อน  :  3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ภายใต้

การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์ ให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิม
นิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี   ทั้งนี้สาขาวิชาอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นที่สนใจเพิ่มเติมได้ 

Arranging the program for the students to have field experiences in business career 
in the government or private business sectors, under the supervision of the university 
instructor using the knowledge and theory applied to the real situation based on 
appropriate time. Holding and orientations about the details of required field experiences, 
the problems, and suggested solutions for further problem solving. And held the post 
training to discuss experiences occurred. And suggest solutions to problems, to accomplish 
good. The majors may require students to study the issue more attention. 
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3504803 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 
(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียน

ในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ งานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย  

Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by study in cooperation 
with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; theory and 
practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace. 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กับ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  กับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปปรับตาม
หลักสตูร ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 ของวิชา
ศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เลย 

(1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 10 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 6 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 6 
(4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  9 8 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
หมวดวิชาเฉพาะ 84 93 94  
(1)  วิชาเนื้อหาบังคับ  60 69  
(2)  วิชาเนื้อหาเลือก  27 18  
(3)   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
      สหกิจศึกษา 

 6 7  

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6  
รวมตลอดหลักสูตร 120 129 130  

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
กับ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
(หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาบังคับ) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

3521103 หลักการบัญชี 
             3(2-2-5) 
             (Principle of Accounting) 

ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความ
แตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ทำ
บัญชี หลักบัญชีคู ่ เอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น  
ประกอบด้วยสมุดรายวันทั ่วไป  สมุดรายวัน
เฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปร ับปร ุง งบการเง ินสำหร ับกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิต
สินค้า  ระบบใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย 

Accounting assumption, 
difference in function between the 
accountant and bookkeeper, double entry 
accounting, documents for accounting, 
recording in book of original entry, 
includes general journal, special journal, 
recording in the ledger,  trial balance, 
adjusting journal entries, preparation of 
financial statement for trading service and 
production, voucher system and petty 
cash. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเปลี่ยนเป็น
รายวิชา
3601703 การ
บัญชีสำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 
ซ่ึงเพิ่มเนื้อหา 
การวิเคราะห์งบ
การเงินเบื้องต้น 
การนำข้อมูล
ทางบัญชีเพื่อ
นำไปวางแผน 
ควบคุมและ
ตัดสินใจในการ
บริหารกิจการ                              

 3601703 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                               
            3(2-2-5) 

(Accounting for Economist) 
แนวความคิดเบื ้องต้นทางการบัญชี 

วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และประโยชน์ของ
ข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
สำหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม การจัดทำ
งบการเงิน หลักการพื้นฐานทางภาษีอากรสำหรับ
ธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การนำ
ข้อมูลทางบัญชีเพื ่อนำไปวางแผน ควบคุมและ
ตัดสินใจในการบริหารกิจการ พร้อมฝึกปฏิบัติ 

A study of basic concepts of 
accounting; objectives of accounting; 
importance and the usefulness of 

รายวิชาใหม่
แทนวิชา
3521103 
หลักการบัญช ี
 ซ่ึงเพิ่มเนื้อหา 
การวิเคราะห์งบ
การเงินเบื้องต้น 
การนำข้อมูล
ทางบัญชีเพื่อ
นำไปวางแผน 
ควบคุมและ
ตัดสินใจในการ
บริหารกิจการ                              
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

accounting data; accounting procedures 
according to accounting cycle for service 
and merchandising businesses; preparing 
financial statements; fundamental of 
taxation for business; basic of financial 
statements analysis; accounting data for 
control and business decision making and 
practice. 

3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                           
             3(3-0-6) 
             (Microeconomics 1) 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัย
การผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การกำหนด
ราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทั ้งตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์  บทบาทของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจท่ัวไป 

 The meaning of the 
economics, factors and resources for 
productions, consumer behaviour, 
producer behaviour, demand, supply, 
Elasticity, goods products' pricing and the 
perfectly competitive market and 
imperfect competition.  The role of the 
government toward general economics. 

3601101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                          
             3(3-0-6) 

(Microeconomics 1) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

จุลภาค พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู ้ผลิต อุปสงค์  อุปทาน ความยืดหยุ ่น การ
กำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ  ทั้งตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์  บทบาท
ของรัฐในทางเศรษฐกิจทั ่วไป การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื ่อการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
จุลภาคกับหน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ 

Introduction to microeconomics, 
consumer behavior, producer behavior, 
demand, supply, elasticity. pricing in 
various markets types, both the perfect 
competitive and imperfect competitive, 
the role of the government toward the 
general economy, the application of 
technology to analyze microeconomics 
with local economic units. 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดย
เพิ่มการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
การวิเคราะห์
ด้าน
เศรษฐศาสตร์
จุลภาคกับ
หน่วยเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
             3(3-0-6) 
             (Macroeconomics 1) 

พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซึ ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น  
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การ
ลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทำงาน 
ระดับเงินเฟ้อ  เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน 
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
           Behaviour of various economic 
factors, as the major cause of the  national 

3601102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                                           
             3(3-0-6) 

 (Macroeconomics 1) 
ศ ึ ก ษ า แ น ว ค ิ ด แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร ท า ง

เศรษฐศาสตร์ที ่ว ่าด้วยเศรษฐกิจระดับมหภาค 
กระแสการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ การ
กำหนดรายได้ประชาชาติ บัญชีรายได้ประชาชาติ 
ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นตัวกำหนดรายได้
ประชาชาติ เช่น การบริโภค การออม การลงทุน 
การใช้จ่ายรัฐบาล การเปลี ่ยนแปลงดุลยภาพ
รายได้ประชาชาติ ตลาดเงิน อุปสงค์และอุปทาน

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์
การ
เปลี่ยนแปลงตัว
แปรเศรษฐกิจ
มหภาค และ
ดุลยภาพรายได้
ประชาชาต ิ
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

income, such as, the overall consumption 
behaviour, saving, investment, the 
government's role in the employment, the 
inflation rate, deflation rate, fiscal  finance, 
international monetary fund policy, 
economic and Economic development. 

ของเงิน เงินเฟ้อและเงินฝืด ตลาดแรงงานและ
การว่างงาน ดุลการชําระเงิน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลย ีในการว ิ เคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค และดุลย
ภาพรายได้ประชาชาติ 

Study economic concepts and 
methods of macroeconomic. Circulation 
flow diagram. Determination of national 
income. National income account. 
Macroeconomic variables that determine 
national income, such as, consumption, 
savings, investment, government 
spending. The change of Equilibrium of 
national income. Money market. Money 
demand and money supply. Inflation and 
deflation. Labor market and 
unemployment. Balance of payment. 
Monetary policy. Fiscal policy. 
International economy. Apply technology 
in analyzing changes in macroeconomic 
variables and Equilibrium of national 
income. 

3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                
              3(3-0-6) 
             (Ethics for Economists) 

ความหมาย  แนวคิด  และหลักของ
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบของนัก
เศรษฐศาสตร์ที ่มีต่อตนเอง  สังคม เศรษฐกิจ  
สิ ่งแวดล้อม จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์สีเขียว 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักเศรษฐศาสตร์ 
และผลกระทบที่เกิดจากการขาดจริยธรรม 

Meaning and concept of moral 
ethics. The responsibility of economists 
with their own, social, economic and 
environmental Ethics Green Economics. A 
case study about the ethics of economists 
and The impact of a lack of ethics. 

3601103 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                   
             3(3-0-6) 

(Ethics for Economists) 
ความหมาย ความส ัมพ ันธ ์ระหว่าง

เศรษฐศาสตร์กับจริยธรรม จรรยาบรรณของนัก
เศรษฐศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) เศรษฐกิจสีเขียว 
การพัฒนาที่ยั ่งยืน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและ
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมด้านทรัพย์สินทาง
ป ัญญา หล ักธรรมาภ ิบาล บรรษ ัทภ ิบาล 
ผลกระทบจากการขาดจริยธรรม และการศึกษา
โดยใช้กรณีศึกษา 
 Meaning, the relationship 
between economics and ethics. ethics of 
economists, corporate social responsibility 
and creating shared value (CSR and CSV), 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดย
เพิ่มเนื้อหา
ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 
และการสร้าง
คุณค่าร่วม 
(CSV) 
เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ 
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา หลกั
ธรรมาภิบาล 
บรรษัทภิบาล 
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green economy, sustainable 
development, buddhist economics and 
business ethics, intellectual property 
ethics, good governance principles, 
corporate governance, the impact of lack 
of ethics and studies using case study. 

3601301 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร                                
             3(3-0-6) 
              (Economics of Money and 

Banking) 
ทฤษฎีเงินตรา  ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและ
ปริมาณเงินในความหมายกว้าง วิวัฒนาการของ
การเงินและระบบการเงิน  บทบาทของเงินและ
นโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หน้าท่ีและ
บทบาทต ่อปร ิมาณเง ิน ระบบธนาคารแบบ
ธนาคารเดี ่ยวและธนาคารสาขา การสร้างและ
ทำลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
              Monetary theory, the amount of 
money in the economic system, The 
money supply in the narrow sense and the 
money supply in a broad sense, the 
evolution of the monetary and financial 
system, the role of money and monetary 
policy, kind of bank, Functions and role of 
the money supply, the banking system is 
a single bank and a bank branch, Creation 
and destruction of deposits and financial 
institutions and their role in the economy. 

 ยกเลิก
รายวิชา โดย
นำเนื้อหาไว้
ในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์
การเงินและ
การคลัง 

3601401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์                             
             3(3-0-6) 
             (Mathematics for Economists) 

การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
เพื่อนำไปประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และเศรษฐศาสตร์มหภาค ในหัวข้อสมการและ
อสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การคิดดอกเบี้ย 
ค่าปัจจุบัน ค่าอนาคต ลิมิตและความต่อเนื ่อง 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำเนื้อหาไว้
ในรายวิชา
คณิตศาสตร์
และสถิติ
สำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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หมายเหตุ 

ลำดับและอนุกรม อนุพันธ์ การหาค่าสูงสุดและ
ต่ำสุดของฟังก์ชัน 

Using mathematical rules To 
be applied in theory, Microeconomics and 
Macroeconomics. Equations and 
inequalities in relation to interest charged 
at the current value of future functions, 
limits and continuity. Sequences and 
series derivatives, maximum and minimum 
values of the function. 
3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับ               

นักเศรษฐศาสตร์                       
              3(2-2-5) 
             (Learning Skills for Economist) 

เสริมสร้างทักษะพื ้นฐานสำหรับ
นักศึกษาที ่จะเร ียนสาขาเศรษฐศาสตร์ ให ้มี
ความสามารถในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
(informative learning) การนำความรู้ไปใช้งาน 
(formative learning) และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 
( transformative learning)  โดยใช ้ท ักษะ  3R 
(การอ่าน, การเขียน และคณิตศาสตร์) 7C (ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก ้ป ัญหา , ทักษะด ้านการสร ้างสรรค ์ และ
นวัตกรรม , ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์, ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ, ทักษะ
ด้านการสื ่อสารสารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื ่อ, 
ท ักษะด ้ านคอมพ ิ ว เตอร ์  และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร , ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้) 

Strengthen basic skills for 
students to study economics to be able to 
informative learning, formative learning 
and transformative learning by using skills 
3R (Reading, Writing and Arithmetic) and  
7C  (Critical thinking skills and Problem-
solving skills,  Creativity and Innovation 
skills, skills for Understanding of different 
cultures and Paradigm, skills for 

3601701 ทักษะการเรียนรู้สำหรับ             
นักเศรษฐศาสตร์ 

              3(2-2-5) 
  (Learning Skills for Economist) 
เสร ิ มสร ้ างท ักษะพ ื ้นฐานสำหรับ

นักศึกษาที ่จะเร ียนสาขาเศรษฐศาสตร ์ให ้มี
ความสามารถในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
(informative learning) การนำความรู้ไปใช้งาน 
(formative learning) และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 
(transformative learning) โดยทราบถึงความรู้
พื้นฐานด้านนวัตกรรม การใช้ทักษะ 3R (การอ่าน
, การเขียน และคณิตศาสตร์) 8C (ทักษะด้านการ
ค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ และท ักษะในการ
แก ้ป ัญหา , ทักษะด ้านการสร ้างสรรค ์ และ
นวัตกรรม , ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ , ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ, ทักษะ
ด้านการสื ่อสารสารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื ่อ , 
ท ักษะด ้ านคอมพ ิ ว เตอร ์  และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร , ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม และ
ระเบียบวินัย) 

Strengthen basic skills for 
students to study economics and 
innovation to be able to informative 
learning; formative learning and 
transformative learning by using skills 3R 
( Reading, Writing and Arithmetic)  and  8C  
(Critical thinking skills and Problem-solving 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดย
ปรับเปลี่ยนจาก
เนื้อหาทักษะ 
3R 7C เป็น
ทักษะ 3R 8C 
ซ่ึงเพิ่มทักษะ
ด้านการ
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

Cooperation, Teamwork and Leadership, 
skills for Communication, Information 
technology communication and Media 
literacy,  skills for Computer and 
Information Technology and 
Communication, skills  for Career and 
earning skills) 

skills,  Creativity and Innovation skills, skills 
for Understanding of different cultures and 
Paradigm, skills for Cooperation, 
Teamwork and Leadership, skills for 
Communication, Information technology 
communication and Media literacy,  skills 
for Computer and Information Technology 
and Communication, skills  for Career and 
Learning skills, Compassion)  

3601702 ภาษาอังกฤษสำหรับ                       
นักเศรษฐศาสตร์ 1         

               3(3-0-6) 
              (English for Economist 1)  

ศ ัพท ์ภาษาอ ังกฤษพ ื ้นฐานที่
สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และศัพท์ทางเศรษฐกิจที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการแปลทางเศรษฐศาสตร์  

Basic English vocabulary 
important in economics and economic 
terminology used in everyday life. Skills of 
listening, speaking, reading, writing and 
translation in economics. 

3601702 ภาษาอังกฤษสำหรับ                       
นักเศรษฐศาสตร์ 1     

              3(2-2-5) 
  (English for Economist 1) 
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญทาง

เศรษฐศาสตร์และศัพท์ทางเศรษฐกิจที ่ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และการแปลทางเศรษฐศาสตร์ 

Basic English vocabulary 
important in economics and economic 
terminology used in everyday life. Skills of 
listening, speaking, reading, writing and 
translation in economics. 

ปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตจาก 
3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5) ซ่ึงให้
นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

3602101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  
             3(3-0-6) 
             (Microeconomics 2) 
ว ิชาบ ังค ับก ่อน  : 3601101 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค1 
   พฤติกรรมผู ้บร ิโภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู ้บร ิโภคแบบนับหน่วย (Cardinal 
Approach)  และว ิ เคราะห ์แบบเร ียงลำดับ 
(Ordinal Approach) หลักอุปสงค์และอุปทาน
ทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจัยการผลิตที ่เสีย
ต้นทุนต่ำสุด ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะของโครงสร้าง
ของตลาดประเภทต่างๆ การตั้งราคาและเงื่อนไข
ในตลาดต่างๆ และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ 
             Consumer behavior, cardinal 
approach, ordinal approach. Productions 
theory according to demand and supply. 
Combinations factors for low cost 

3602101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  
             3(2-2-5) 

(Microeconomics 2) 
วิชาบ ังค ับก ่อน : 3601101 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค  1  

ความรู ้เกี ่ยวการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคทั้งแบบนับหน่วย และเรียงลำดับ ทฤษฎี
การผลิต อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น ราคา
ดุลยภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับ และกำไร 
ลักษณะโครงสร้างของตลาดต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการแก้ปัญหาด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 Knowledge of consumer behavior, 
both cardinal and ordinal approach, 
productions theory, demand and supply, 
elasticity, equilibrium price, cost revenue 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาและ
เปลี่ยนจำนวน
หน่วยกิต โดย
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
การแก้ปญัหา
ด้านทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ 
และเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น 
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productions. Cost productions, theory. 
Marketing, structures. Productions pricing 
and marketing conditions. And Welfare 
Economics. 

and profit analysis, characteristics of 
various market structure, welfare 
economics, application of technology for 
problem solving in economic theory and 
the local community economy. 

3602102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                                        
             3(3-0-6) 
            (Macroeconomics) 2 
วิชาบังคับก่อน : 3601102 เศรษฐศาสตร์     

มหภาค 1 
การคำนวณรายได้ประชาชาติด้าน

รายได้ รายจ่าย และผลผลิต  ส่วนประกอบของ
อุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดย
แยกศึกษาด้านผลผลิตเงินตราและการจ้างงาน 
เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์
แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค ความ
เจริญทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

Computation of the national 
incomes, incomes, expenses, and 
Productions, the consistency of total 
demand, the economic equality, including 
The productions, currency and the 
employment. Comparing the Keynesian 
Economics and Classical economics, 
Economic prosperity, the maintain 
economic stability. 

3602102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                                        
             3(2-2-5) 

(Macroeconomics 2) 
วิชาบังคับก่อน : 3601102 เศรษฐศาสตร์มห

ภาค 1 
ศึกษาแบบจําลอง IS-LM-BP ในตลาด

ผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมทั้งตลาดปัจจัย
การผลิต ในการกำหนดดุลยภาพเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม 
และอุปทานมวลรวม วัฎจักรธุรกิจ การใช้นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายการค้า 
รวมทั ้งนโยบายเศรษฐกิจอื ่นที ่ม ีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ ผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะต่อ
เศรษฐกิจ พื ้นฐานเบื ้องต้นของการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

แบบจำลองผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP) การจ ัดทำ
ข้อมูลและการจัดทำรายงานเศรษฐกิจรายจังหวัด 
ฝึกปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และฝึกปฏิบัติโดย
กรณีศึกษา 

Study the IS-LM-BP model in 
Product market, Money market, capital 
market including factors market in 
determination of economic equilibrium. 
Changes in the composition of aggregate 
demand and aggregate supply. Business 
cycle. Use of monetary policy, fiscal 
policy, and trade policy Including other 
economic policies that affect the 
economy. The impact of public debt on 
the economy. Basic fundamentals of 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาและ
เปลี่ยนจำนวน
หน่วยกิต โดย
เพิ่มเนื้อหาใน
ส่วน 
แบบจำลอง
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด การ
จัดทำข้อมูล
และการจัดทำ
รายงาน
เศรษฐกิจราย
จังหวัด ฝึก
ปฏิบัติการ
จัดทำผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 
ตลอดจน
วิเคราะห์
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่างๆ 
ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 
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macroeconomic analysis with 
microeconomics. 

Gross Provincial Product. 
Preparation of information and 
preparation of provincial economic 
reports. Practice in creating Gross 
Provincial Products. Analyze the impact of 
current situation on Gross Provincial 
Product and practice by case study. 

3602401 สถิติเศรษฐศาสตร์                                                  
             3(3-0-6) 
            (Economic Statistics) 

ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความ
น ่ าจะ เป ็น  การทดสอบสมมต ิ ฐานการหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์เส้น
ถดถอยอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพื ่อที ่จะหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ที ่มีต่ออุปสงค์ อุปทานตลาด การ
วิเคราะห์เพื่อประมาณค่า และเส้นถดถอยอย่าง
ง่ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การหา
สมการการออม การลงทุน การวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ 

The definition of statistics,  
The probability theory, Hypothesis testing 
for the relationship between the variables, 
simple linear regression analysis and 
applying economics, In order to determine 
the relationship of different variables on 
demand and supply, analysis to estimate 
and simple linear regression of gross 
domestic product includes domestic The 
equation for savings, investment, The 
economic analysis of the economic cycle. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำเนื้อหาไว้
ในรายวิชา
คณิตศาสตร์
และสถิติ
สำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 
ซ่ึงจะเน้นการ
ประยุกต์ใช้
เนื้อหาสถิติกับ
การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ 

3602501 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                                    
             3(3-0-6) 
            (International Economics) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และ
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเข้า
และสินค้าออก  การค้าระหว่างประเทศกับการ

3602501 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                           
             3(3-0-6) 

(International Economics) 
ทฤษฎีเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ นโยบายต่างประเทศ เครื ่องมือในการ
ดำเนินนโยบายต่างประเทศ และแบบแผนในการ

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดย
เพิ่มเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงจะ
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พัฒนาเศรษฐกิจ  การแก้ไขดุลการค้าและการ
ชำระเงินระหว่างประเทศ  การลงทุนระหว่าง
ประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  และ
ความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
            The theory of international trade 
and the government policy Pertaining the 
import export controls, the international 
trade and the economic development, 
solving the problems of trade balance, 
and international monetary payment, 
international investments, international 
monetary institutions, and international 
economic group cooperation. 

ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ทฤษฎ ี ก า ร ค ้ า ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
พัฒนาการของทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคของการค้าระหวา่ง
ประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการค้ากับ
ต่างประเทศ และการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการเงินระหว่าง
ประเทศ อ ัตราแลกเปลี ่ยนเง ินตราระหว ่าง
ประเทศ ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ประเภทของ
การลงทุนระหว่างประเทศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การลงทุนระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 
โอกาสและศักยภาพของการค้าชายแดนและ
การค้าข้ามแดนของประเทศในอนุภูม ิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง กลุ่มประเทศ CLMV จีน อินเดีย รวม
ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคทางการค้า  

Theory of international relations. 
Foreign policy. Tools for foreign policy 
implementation. Schemes in carrying out 
relations between countries and 
neighboring countries China and India. 

International trade theory. 

Development of international trade 
theory. international trade policy. 
international trade and economic 
development. international trade 
problems and barriers. impact of trade 
with aboard. economic integrations; basic 
theory and international monetary 
policies. exchange rate. balance of 
payments. international monetary 
systems. international investment. type of 
international investment. international 
investment factors. border trade. 
opportunity and potential of border trade 
and cross-border trade in Great Mekong 

ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าใจ
และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา
เศรษฐศาตร์  
ระหว่าง
ประเทศใน
มุมมองทางด้าน
รัฐศาสตร์ได้ 
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Sub-region, CLMV, China, India and trade 
problems and barriers. 

3602601 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในทางเศรษฐศาสตร์  

             3(2-2-5) 
             (Computer Application for 

Economics) 
โปรแกรมคอมพ ิ ว เตอร ์ท ี ่ นำมา

ประย ุกต ์ใช ้ ในทางเศรษฐศาสตร ์  เช ่น การ
วิเคราะห์จุดคุ ้มทุน ต้นทุน รายรับ กำไร การ
วิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 
เป ็ นต ้ น  ฝ ึ กปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร ใช ้ โ ปรแกรมทาง
เ ศ รษฐศาสตร ์   ก า รนำ เ สนอข ้ อม ู ลทาง
เศรษฐศาสตร์ 

Computer programs applied in 
economics such as cost, revenue, profit, 
break-even analysis, project analysis. 
Economic forecasts are practicing 
economic program. Economic data 
presentation. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำการ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สอดแทรกในแต่
ละรายวิชา 

3602701 ภาษาอังกฤษสำหรับ 
             นักเศรษฐศาสตร์ 2                        
             3(3-0-6) 
             (English for Economist 2) 

พัฒนาทักษะการฟงการพูดการอาน
และกา ร เ ข ี ยนภาษาอ ั ง กฤษท ี ่ เ ก ี ่ ย ว กั บ 
เศรษฐศาสตร  เน้นการนำเสนอและอภิปราย
ประเด็นทางเศรษฐศาสตรที่นาสนใจ พร้อมทั้งฝึก
การอ่านบทความทางเศรษฐศาสตรจากวารสาร
และตําราเรียนทางเศรษฐศาสตร์ 

The skills development, 
speaking, reading and writing the English’s 
Economics, focus on presentations and 
discussions at the Economics interesting. 
The reading an article from the Journal of 
Economic  and economics textbooks. 

 
 
 

3602701 ภาษาอังกฤษสำหรับ 
             นักเศรษฐศาสตร์ 2                        
             3(2-2-5) 

(English for Economist 2) 
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอ่าน 

และกา ร เ ข ี ยนภาษาอ ั ง กฤษท ี ่ เ ก ี ่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์ เน้นการนำเสนอและอภิปราย
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่นาสนใจ พร้อมทั้งฝึก
ทักษะการอ่านบทความทางเศรษฐศาสตร์จาก
วารสารและตําราเรียนทางเศรษฐศาสตร์ 

The skills development, speaking, 
reading and writing the English’s 
Economics, focus on presentations and 
discussions at the Economics interesting. 
The reading an article from the Journal of 
Economic  and economics textbooks. 

ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น
หน ่วยก ิตจาก 
3(3-0-6) เ ป็ น 
3(2-2-5) ซึ ่งให้
นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
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3603102 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                 
             3(3-0-6) 

(History of Economics 
Thought) 
ประว ัต ิ ว ิ ว ัฒนาการแนวค ิดและ

ปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ตั้งแต่
อด ีตจนถึงปัจจ ุบ ัน ว ิว ัฒนาการแนวคิดและ
ปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์ไทย 

Concept and philosophy of 
evolutionary history, an economist various 
disciplines from past to present. Evolution 
concept and philosophy of Thai 
economists. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้อหา
วิวัฒนาการ
แนวคิดทฤษฎี
ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์
นั้น มีสอดแทรก
ในเนื้อหาในแต่
ละรายวิชาไว้
แล้ว ซ่ึงจะลด
ความซ้ำซ้อน
ของเนื้อหา
รายวิชา 

3603103 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย                                        
             3(3-0-6) 
             (Analysis of Thai Economies) 

ความหมายของกา ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
เศรษฐกิจ ความสำคัญของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ  
และการเลือกปัญหาเพื่อทำการวิเคราะห์รวมทั้ง
การฝึกหัดทำการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ  
พร ้อมท ั ้ งการทำรายงานจากการว ิ เคราะห์
เศรษฐกิจไทย 
            Meaning of economic analysis 
and the importance of economic analysis, 
methods of analyses of economic 
problems in various areas. Selection Of 
economic problems to be analyses, 
including practices of analyses of various 
Thai economic problems and presentation 
of an analysis report 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำเนื้อหา
รายวิชาไว้ใน
วิชาการ
วิเคราะห์
เศรษฐกิจ ซ่ึงจะ
ลดความซ้ำซ้อน
ของเนื้อหา
รายวิชา 

3603301 เศรษฐศาสตร์การคลัง                                             
            3(3-0-6) 
            (Fiscal Economics) 

วิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล
โดยเน้นปัญหาเกี ่ยวกับรายรับ รายจ่าย การ
จัดสรรทรัพยากร  การกระจายรายได้ และการ
ร ักษาเสถ ียรภาพทางเศรษฐก ิจ  การจ ัดทำ
งบประมาณประจำปี นโยบายการจัดหารายได้ 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำเนื้อหาไว้
ในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการ
คลัง ซ่ึงจะลด
ความซ้ำซ้อน
ของเนื้อหา
รายวิชา 
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การใช้จ่ายของรัฐบาล และ นโยบายการบริหาร
หนี้สาธารณะ 
                 The government’s budget set 
up, concerning the incomes and the 
expenses, allocation of resources and 
distribution of incomes, Maintenance of 
the economic stability. Annually 
budgeting, the policy for Government 
revenue, the government expenses, and 
the policy for public debt Management. 
3603402 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                          
             3(3-0-6) 
             (Quantitative Analysis) 

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์
ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อ
ช่วยในการตัดส ินใจ ได ้แก่ ความน่าจะเป็น 
แผนภูมิเพื ่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัว
แบบ เช ิ งส ินค ้ าคงคล ั ง  (Inventory Model) 
โปรแกรมเชิงเส ้นตรง (Linear Programming) 
เทคน ิคการประเม ินผลและการตรวจสอบ
โคร งการ  (PERT/CPM)  ต ั วแบบมาร ์ ค อฟ 
(Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) 
แถวรอคอย (Queuing) และการจำลองเหตุการณ์ 
(Simulation) 
Decision-making process and the benefits 
of using quantitative mathematical 
techniques to assist in the decision that is 
probability decision trees, inventory 
model, linear programming, game theory, 
queuing and simulation. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้องจากได้
เพิ่มวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ซ่ึงมีเน้ือหาที่
ครอบคลุมการ
ใช้ประโยชน์
สำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

3603901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                        
             3(2-2-5) 
             (Research for Economics) 

ระเบียบวิธีวิจัยทาเศรษฐศาสตร์ในแง่
ทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง
ส ั งคมศาสตร ์   รวมท ั ้ ง ร ู ปแบบการ เสนอ
โครงการวิจัย การประมวลปัญหา การตั้งและการ
ทดสอบขั ้นสมมติฐาน การใช้เศรษฐมิต ิ และ
แบบจำลองชนิดต่าง ๆ ในการวิจัยลักษณะปญัหา

3603901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                            
             3(2-2-5) 

(Research for Economics) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่

ทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง
ส ั ง คมศาสตร์  ร วมท ั ้ ง ร ู ป แบบกา ร เ สนอ
โครงการวิจัย การประมวลปัญหา การตั้งและการ
ทดสอบขั ้นสมมติฐาน การใช้เคร ื ่องม ือทาง
เศรษฐศาสตร์ แบบจำลองชนิดต่าง ๆ ในการวิจัย

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาโดย
มุ่งเน้นการวิจัย
ที่จะถูกนำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นวัตกรรมต่อ
ชุมชน 



104 
 

มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

และแนวทางวิจ ัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
เสนอตัวอย่างของการดำเนินการวิจัย 
            Research methodology in the 
economics both theoretical and practical 
research using social research approaches, 
including forms of presentation of the 
research project, formulating and testing 
hypothesis, usages of econometrics and 
models to analyze problem characteristics 
and a guideline for economic research 
including presentation of the research 
model. 

ลักษณะปัญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิง
นวัตกรรมต่อชุมชนหรือองค์กรต่างๆ  

Research methodology in 
economics both theoretical and practical 
research using social research approaches, 
including forms of presentation of the 
research project, formulating and testing 
hypothesis, usages of economics tools, 
and various models to analyze problem 
characteristics and a guideline for 
economic research. By focusing on 
research that will be utilized for innovative 
benefits to various communities or 
organizations. 

3604901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์                                         
             3(3-0-6) 
             (Seminar in Economics)             
              การสัมมนาและการศึกษาด้วยการทำ
รายงานเฉพาะเรื ่องในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎีที่ นักศึกษาสนใจภายใต ้การดูแลของ
ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาประจําวิชา 

Seminars and studies by 
thematic reports on the topics of 
economic theory. Interested students 
under the supervision of a team of 
advisors for the subjects. 

3604901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์                            
            3(2-2-5) 

(Seminar in Economics) 
การสัมมนาและจัดทำโครงงานเฉพาะ

เรื่องจากผลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้
การดูแลของทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ
อาจารย์ประจำวิชา 

Seminars and specific project 
work based on the results of economic 
research under the supervision of a 
team of project advisors and subject 
lecturers. 

เปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตจาก
3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5) ซ่ึง
เพิ่มการปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษา
ได้นำผลจาก
รายวิชาวธิีวิจยั
ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
มาจัดทำ
โครงงานเพื่อใช้
ประโยชน์กบั
ชุมชน 

 3542501 การตลาดดิจิทัล 
             3(2-2-5) 

(Digital Marketing) 
ความหมายความสำคัญของการตลาด

ด ิจ ิทัลและการพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์  การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อดิจิทัล ส่วนประสมการตลาดดิจิทัล 
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทาง
ดิจิทัล ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล 
การสร้างประสบการณ์ต่อลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทัล การสร้างเนื ้อหา การออกแบบสื่อ การ
ประยุกต์ใชดิจิทัลเพื่อสงเสริมการตลาดของสินค้า

วิชาใหม่ ซ่ึง
ปัจจุบันการค้า
แบบออน์มกีาร
เติบโตสูง ส่งผล
ต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคและ
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
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และบริการ การวัดประสิทธิผลของเครื ่องมือ
การตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล 

Definition and important of digital 
marketing, Analysis of consumer behavior 
in decision making to buy products via 
digital media. Digital marketing mix, 
communication tools through digital 
channels, customer database for digital 
marketing, Creating a customer experience 
through digital channels, content, creation, 
media design, digital application to 
promote the marketing of products and 
services, measuring the effectiveness of 
digital marketing tools, ethics for digital 
marketing. 

 3601301 เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง                           
             3(3-0-6) 
 (Finance and Fiscal Economics) 

ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับเงินและบทบาท
หน้าที่ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีปริมาณเงิน  ตลาด
การเงินและตลาดทุน อัตราดอกเบี ้ย การเงิน
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินประเภทต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การทำธุรกรรม
การเงินสมัยใหม่  ธนาคารกลางกับการดำเนิน
นโยบายการเงิน   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลัง รายรับ 
รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณแผ่นดิน  นโยบายการคลัง  การคลัง
รัฐวิสาหกิจและการคลังส่วนท้องถิ่น  ตลอดจน
วินัยทางการคลังและความยั่งยืนทางการคลัง โดย
มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทาง
การเงิน การคลัง เช่น สรรพากร คลังจังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

An introduction of finance and its 
role in economy, theory of money supply, 
financial market and capital market, 
interest rate, international finance, variety 
of finance in both domestic and 
international institutes, the proceeding of 

วิชาใหม่ โดย
การรวมเน้ือหา
สาระรายวิชา
เศรษฐศาสตร์
การเงินการ
ธนาคารกับ
รายวิชา
เศรษฐศาสตร์
การคลัง 
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modern financial transactions. Central 
bank and proceeding of financial policy.  

An introduction of fiscal, income 
and expense of the government, public 
loan, the process of national budget, fiscal 
policy, state enterprise fiscal and local 
fiscal, fiscal discipline, fiscal sustainability 
by studying and conducting a field trip to 
the financial and fiscal organizations such 
as the revenue department, provincial 
treasury’s office and local government 
organization 

 3601401 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับ       
             นักเศรษฐศาสตร์                  
             3(2-2-5) 

(Mathematics and Statistics for  
  Economist) 
การประยุกต์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์

และสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
ระบบสมการและการแก้สมการ ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน กราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ การหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด อนุกรมและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การ
ทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

Applications of Statistics and 
Mathematics in economics in the following 
topics; system of equations and solving; 
relation and function; graph; differential 
equations; optimization; series and 
application; probability theory; statistics 
estimation; hypothesis testing; regression 
and correlation equation analysis; 
software application applied to 
computation and economic data analysis 
and practice. 

 

วิชาใหม่ ซ่ึงเน้น
การประยกุต์ใช้
ความรู้ทั้ง
คณิตศาสตร์
และสถิติ กับ
การวิเคราะห์
ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
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 3602201 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า  
              3(2-2-5) 

(Innovation and Value Creation) 
ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับเศรษฐศาสตร์และ

นวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์
และนวัตกรรม ความหมาย ที่มา และรูปแบบของ
นวัตกรรม  คุณค่าของนวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรม นวัตกรรมกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  แนวคิดการสร้างคุณค่าในยุคดิจิทัล 
ศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัล การสร้างคุณค่าร่วมกัน กระบวนการ
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ฝึก
ปฏิบัติโดยกำหนดโครงงาน 

Knowledge of economics and 
innovation; Relationship between 
economics and innovation; definition 
genesis and forms of innovation; the value 
of innovation; ideas about innovation; 
Innovation and economic growth; the 
concept of value creation in the digital 
age; study the characteristics and behavior 
of consumers in the digital age, value-co-
creation; the process to be new-age 
Entrepreneurs and project assign. 

วิชาใหม่ ซ่ึงจะ
ทำให้นักศึกษา
มีความรู้เรื่อง
นวัตกรรม 
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
เศรษฐศาสตร์
และนวัตกรรม
ตลอดจนคุณค่า
ของนวัตกรรม
ต่อเศรษฐกิจ 

 3602702 กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
   3(3-0-6) 

(Laws for Economists) 
กระแสของแนวคิดและหัวขอกฎหมาย

แนวเศรษฐศาสตร์ปจจุบัน วิธีการนําเอากฎหมาย
ที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาใช้ กฎหมายแนว
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสิทธิกรรมสิทธ์ิ สิทธิทรัพยสิน
ทางป ัญญา ส ัญญาและการละเม ิดส ัญญา 
กฎหมายระหว ่ างประเทศท ี ่ ส ่ งผลกระทบ
เศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์กระบวนยุติธรรมด้านเศรษฐศาสตร์  

Currents of ideas and Law topics; 
concepts of Economics. How to adopt 
legal concepts used The Economics Law. 
Appalachian Law; Economics; the property 

ย้ายจากวิชา
เลือกเป็นวิชา
บังคับนื่องจาก
ปัจจุบันมี
ข้อตกลงทาง
การค้าระหว่าง
ประเทศที่
เพิ่มขึ้น ซ่ึงนัก
เศรษฐศาสตร์
จำเป็นต้อง
เข้าใจพื้นฐาน
ด้านกฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ 
ตลอดจน
ข้อตกลง
ทางด้าน
เศรษฐกิจต่าง ๆ 
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rights agreements; Intellectual Property; 
The Contract and breach of contract. 
International law that affects the 
economy. The analysis of the economics 
fair process. 

 3603103 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                            
             3(3-0-6) 

(Behavioral Economics) 
วิวัฒนาการและแนวคิดเบื้องต้นของ

เศรษฐศาสตร ์ เ ช ิ งพฤต ิ กรรม  ทฤษฎ ีทาง
เศรษฐศาสตร์ภายใต้เงื ่อนไขการเลือกอย่างมี
เหตุผล (Rational Economics) การประยุกต์
จิตวิทยากับเศรษฐศาสตร์ภายใต้แบบจําลองการ
ตัดสินใจ เช่น ทางเลือกของเศรษฐศาสตร์เชิง
พฤติกรรมภายใต้สถานการณ์แน่นอนและไม่
แน่นอน ต้นทุนค่าเสียโอกาสและการตัดสินใจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผลของ
การผูกติดกับการตัดสินใจ ผลของความคุ้นเคยกับ
การตัดส ินใจ ผลของการถูกครอบงำกับการ
ตัดสินใจ ผลของการผลัดวันประกันพรุ่งกับการ
ตัดสินใจ การกระตุ้นด้วยแรงจูงใจทางบวกและ
ทางลบและสุขภาวะ การอธิบายพฤติกรรมในวิถี
ใหม ่(New normal) ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม 
และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Evolution and basic concept of 
behavioral economics. Rational 
Economics. Applications of psychology to 
economics under decision-making models; 
economics choice under certainty, and 
uncertainty; behavioral economics and 
opportunity costs and decision making; 
under behavioral economics and sunk 
costs; loss aversion; anchoring effect and 
decision making; default effect and 
decision making; framing effects and 
decision making; procrastination effect and 
decision making; nudging using incentive 
and disincentive to overwrite irrational 
effects; happiness and well- being. 

วิชาใหม่ เพือ่ให้
นักศึกษาได้
เข้าใจการ
ตัดสินใจอย่าง
ไม่มีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนเข้าใจ
พฤติกรรมในวิถี
ใหม่ (New 
normal) 
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Explanation of new normal behavior with 
behavioral economics and Introduction to 
economic experiments. 

 3603102 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ  
   3(3-0-6) 

(Economic Analysis) 
วิวัฒนาการของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ

ไทยและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น วิกฤตเศรษฐกิจ
และนโยบายการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์สำคัญที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา หลักการ
พื ้นฐานในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเน้นการนำความรู้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค มาวิเคราะห์
กรณีศ ึกษาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน นโยบายเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ 

The evolution of world economy, 
Thai economy, Local economy and the 
Policy for solution; Important crisis that 
affect the economy the Policy solution; 
the principal of economic analysis; 
practicing by economy analysis and theory 
application of micro economic and 
macroeconomic; analyze the case study 
and current situation of the economy. 
Economic policy and economic solutions.  

วิชาใหม่ ซ่ึง
ปรับปรุงจาก
วิชาการ
วิเคราะห์
เศรษฐกิจไทย 
ซ่ึงขยาย
ขอบเขตเน้ือหา
รายวิชาที่กวา้ง
ขึ้น 

 3603202 เกษตรอัจฉริยะ   
   3(2-2-5) 

(Smart Farming) 
ความรู ้เกี ่ยวกับธุรกิจทางการเกษตร 

ความหมายและความสำคัญของเกษตรอัจฉริยะ
ในม ุมมองด ้ าน เศรษฐศาสตร์  เทคโนโลยี
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบการเกษตร การพัฒนาห่วงโซ่
อุปทาน การปลูกพืชในรูปแบบโรงงาน การทำ
การเกษตรในระบบที่ทันสมัย การวางแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์ของตลาด และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พร้อมฝึก
ปฏิบัติ 

วิชาใหม่ ซ่ึงจะ
ส่งเสริมการต่อ
ยอดอาชพีของ
นักศึกษาที่โดย
ส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวที่เป็น
เกษตรกร 
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Knowledge of agribusiness. the 
meaning and importance of smart farming 
from an economic perspective, electronic 
technology, computers, and information 
technology in agricultural systems, supply 
chain development, cropping in a plant 
form, farming in a modern system, 
planning of agricultural production 
according to market demand, and the 
application of appropriate technology and 
practice. 

 3603201 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  3(2-2-5) 

(Creative Economy) 
แนวความคิดทางเศรษฐกิจที่ผสมผสาน

ความคิดสร้างสรรค์ของคน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี ห ่วงโซ ่ค ุณค่า การใช ้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

Economic concepts that combine 
people's creativity, way of life, culture, and 
technology, value chain, the use of digital 
technology for efficiency in economic 
activities, integrating local wisdom and 
creative skills to create value added for 
the product. 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายจากวิชา
เลือกเป็นวิชา
บังคับ เนื่องจาก
ความคิด
สร้างสรรค์เป็น
พื้นฐานสำคัญ
สำหรับการ
คิดค้น
นวัตกรรม 

 3603401 การวิเคราะห์ข้อมูล             
            3(2-2-5) 

(Data Analysis) 
ป ร ะ เ ภ ทข ้ อ ม ู ล  ล ั ก ษณ ะ ข ้ อ มู ล

ภาคตัดขวาง ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลข้อมูล
ภาคตัดขวางอนุกรมเวลา (Panel Data Models) 
การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ โปรแกรม
สำเร ็จร ูปสำหร ับการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น Eviews; Python; 
Program R แบบจำลองท ี ่ ม ั กจะ ใช ้ ใ นก า ร
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลทางเศรษฐศาสตร ์  ( factor 

วิชาใหม่ที่เน้น
การประยกุต์ใช้
แบบจำลอง
ต่างๆ ในการ
วิเคราะห์
เศรษฐกิจ 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

analysis; Cluster analysis; Logistics model; 
linear programing) Data analytics ฝึกปฏิบัติ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเพ ื ่อแก ้ป ัญหาให ้ก ับหน่วย
เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น การนำเสนอข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ 

Data type; cross-sectional data; 
time series data; panel data. Data 
preparation for analysis. Program for 
analyzing economic and business data; 
such as; Eviews; Python; Program R. 
Models that are often used in the analysis 
of economic data. (factor analysis; Cluster 
analysis; Logistics model; linear 
programing) Data analytics. Practice in 
analyzing data to solve problems for 
economic units in the local community. 
Presentation of economic data. 

 
 3603601 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะหแ์ละ 

             ประเมินโครงการ              
             3(2-2-5) 

(Economics of Project Analysis  
  and Evaluation) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์

และประเมินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ หลักการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ การวัดผล
กระทบทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรม ผลตอบแทน
ทางสังคมจากนวัตกรรม การวิเคราะห์โครงการ
ภายใต ้ความเส ี ่ยงและความไม่แน่นอน การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitive analysis) 
และประสิทธิผลของต้นทุน (cost effectiveness) 
เครื ่องมือและหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
ลงทุนและการประยุกต์ใช้ โดยวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาในชุมชน 

Introduction to study in project 
analysis and evaluation; Project Feasibility 
Study; principle of economic analysis and 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายจากวิชา
เลือกเป็นวิชา
บังคับ 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

evaluation of project; project cost-benefit 
analysis; measuring economic effects of 
innovation; social returns to innovation; 
project analysis under risk and uncertainty; 
sensitive analysis and cost effectiveness; 
tools and criteria of investment decision 
and applied to community case studies. 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
(หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเลือก) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

3602103 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                               
             3(3-0-6) 
            (Economic Development) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้างและ
ปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา การพัฒนา
เกษตรกรรม การพัฒนาชนบท การพัฒนา
อ ุตสาหกรรม การเปล ี ่ยนแปลงเทคโนโลยี   
ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การ
ออม การลงทุน การค้า หนี้ต่างประเทศ ปัญหา
และทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Principles and concepts of 
economic development. Basic 
characteristics Structures and problems of 
developing countries. Concept and 
Theory of Economic Development. 
Economic factors and other factors that 
affect development. Agricultural 
development, rural development, 
industrial development. Changes in 
technology, population, education and 
health care. Savings, investment, trade, 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้อหาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
มีรายละเอียดใน
รายวิชาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

foreign debt. And the choice of economic 
development. 
3602104 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                                             
             3(3-0-6) 
            (Labor Economics) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงาน
ของตลาดแรงงาน ทฤษฎีอ ุปสงค์อ ุปทานใน
ตลาดแรงงาน การกำหนดค่าจ้าง การย้ายถิ่นของ
แรงงาน การว่างงาน บทบาทของสถาบันแรงงาน 
และนโยบายรัฐท่ีมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
Concepts and theories about the 
functioning of the labor market. Theory of 
demand and supply in the labor market 
Wage determination The migration of 
labor, unemployment, the role of the 
workers. And government policies that 
affect the labor market. 

 ยกเลิกรายวิชา 

3602105 เศรษฐศาสตร์เกษตร                                               
             3(3-0-6) 
             (Agricultural Economics) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทของ
ภาคเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผลิต 
การกำหนดราคา ตลาดสินค้าการเกษตร การ
แข่งขัน ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร เศรษฐกิจ
การเกษตรในชุมชน โครงสร้างพื ้นฐานในภาค
เกษตร วิธีต่างๆ ในระบบการผลิตขององค์กรการ
ผลิตในภาคเกษตร เทคโนโลยีกับการพัฒนาการ
เกษตร การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ในระดับชุมชน การพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ไทยและของต่างประเทศ 
             Economic development and the 
role of the agricultural sector. Theoretical 
economics of production, pricing, 
marketing of agricultural products 
competitive inputs in agriculture. 
Agricultural economy in community, 
Infrastructure in agriculture in various ways 
in the production of manufacturing 
enterprises in the agricultural sector. 

 ยกเลิกรายวิชา
โดยเนื้อหา
เศรษฐศาสตร์
เกษตรเป็นส่วน
หนึ่งในรายวิชา
เกษตรอัจฉริยะ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

Technology and Agricultural Development 
Economic development planning at the 
community level. Agricultural 
development of Thailand and abroad. 
3602106 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                         
             3(3-0-6) 
             (Environmental Economics) 

หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
ประย ุกต ์ก ับส ิ ่ งแวดล้อมและเคร ื ่องม ือทาง
เศรษฐศาสตร ์ต ่าง ๆ ท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินโครงการที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  นโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กรณีศึกษา 

Principle and the application of 
economic theory to environmental and 
economic tools used to analyze the costs 
on the environment. As well as economic 
returns, environmental and social 
development policies. Analysis and 
evaluation of projects with environmental 
impact. Government policies on 
environment and development issues 
using case studies. 

 ยกเลิกรายวิชา 

3602201 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
             3(3-0-6) 
            (Cooperative Economics) 

ความหมายและความสำค ัญของ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  แนวคิดเกี ่ยวกับการ
กระทำร่วมกันทางเศรษฐกิจ การดำเนินงานทาง
เศรษฐกิจของสหกรณ์ การประยุกต์หลักและ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื ่อใช้กับธุรกิจของ
สหกรณ์ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและ
อุปสรรคทางเศรษฐกิจของสหกรณ์  ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ 

Meaning and importance of 
cooperative economics. The concept of 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

cooperative joint action on the economy. 
The economic performance of 
cooperatives. Application of economic 
theory to the business of the cooperative. 
The principle of sufficiency economy 
Problems and obstacles to economic 
cooperative. As well as economic and 
social development of the cooperative. 
3602301 ทฤษฎีและนโยบายทางด้านการเงิน 
             3(3-0-6) 
             (Monetary Theory and Policy) 
รายวิชาบังคับก่อน :  3601301 เศรษฐศาสตร์    
                          การเงินการธนาคาร  
    แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน  
ปริมาณเงิน และกระบวนการส่งผ่านที่เชื่อมโยง
การ เปล ี ่ ยนแปลง ในปร ิ ม าณเง ิ นก ั บการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  นโยบาย
การเงินและจุดมุ่งหมายของนโยบายเศรษฐกิจมห
ภาค นโยบายการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
นโยบายการเงินในปัจจุบัน 
              Concept about the demand for 
money and money supply, transport 
processes linked to changes in the money 
supply to changes in economic activity. 
The aim of monetary policy and 
macroeconomic policy. Monetary policy 
affects the economy. Current monetary 
policy. 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากเนื้อหา
ซ้ำซ้อนกับ
รายวิชา
เศรษฐศาสตร์
การเงินสมัยใหม่ 

3602702 กฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                
             3(3-0-6) 
             (Laws for Economists) 

กระแสของแนวคิดและหัวขอกฎหมาย
แนวเศรษฐศาสตรปจจุบัน วิธีการนําเอากฎหมาย
ที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาใช้ กฎหมายแนว
เศรษฐศาสตรวาดวยสิทธิกรรมสิทธิ์ สิทธิทรัพย
สินทางปัญญา สัญญาและการละเมิดสัญญา และ
การวิเคราะหกระบวนยุติธรรมดานเศรษฐศาสตร 
            Currents of ideas and Law topics, 
concepts of Economics. How to adopt 

 ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

legal concepts used The Economics Law. 
Appalachian Law, Economics, the  
property rights agreements, Intellectual 
Property, The Contract and breach of 
contract and The analysis of the 
economics fair process. 
3603101 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค                                              
             3(2-2-5) 
             (Regional Economics) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค ทฤษฎีว่าด้วยทำเลที ่ตั ้งถิ ่นฐาน     
ว ิ เคราะห ์การเคล ื ่อนย ้ายระหว ่างภ ูม ิภาค 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตในภูมิภาค มาตรการแก้ไขความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างภูมิภาค  โดยศึกษาเป็นรายกรณี
แต่ละภูมิภาค 
           The economic activity in the 
community and regional levels, Theory of 
the community settlement, analysis of 
regional migration, analysis of 
Relationships between the local 
communities. Analysis of the production 
factors and regional productions. 
Measures of resolving regional inequality, 
using a case study of each region. 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้อหา
สอดแทรกใน
รายวิชาภูมิ
เศรษฐศาสตร์ 

3603104 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น                                       
             3(3-0-6) 
             (Economy of Local 
              Community) 

ข อ บ เ ข ต  ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ
ความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือน
ในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  การบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอก
ระบบตลาด แนวนโยบายเพ ื ่ อการพ ัฒนา
เศรษฐก ิจช ุมชนท้องถ ิ ่น  อาทิ ธ ุรก ิจช ุมชน  
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
The scope, meaning and importance of 
local community economy. Households in 

3603104 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
   3(2-2-5) 

(Economy of Local Community) 
ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญ

ของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  การบูรณาการภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกระบบตลาด 
แนวนโยบายเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน เป็น
ต ้น  ฝ ึกว ิ เคราะห ์ เศรษฐก ิจช ุมชนท ้องถิ่น 
เศรษฐก ิจช ุมชนท้องถ ิ ่นชายแดนกล ุ ่มภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนบน 1 -สปป.ลาว 
ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับ

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต เพื่อ
เน้นให้ฝึก
วิเคราะห์
เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น 
ตลอดจนการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นสู่ 
Regional 
Value chain 
หรือ Global 
Value chain 
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the economy, local communities 
Integrating the local market, the local 
market economy. Policy guidelines for the 
economic development of local 
communities, including community 
business an enterprise community. 

เศรษฐก ิจช ุมชนท ้องถ ิ ่นส ู ่  Regional Value 
chain หรือ Global Value chain 

The scope; meaning and 
importance of local community economy. 
Households in the economy; local 
communities Integrating the local market; 
the local market economy. Policy 
guidelines for the economic development 
of local communities; including 
community business an enterprise 
community. Practice analyzing the local 
community economy. Economy of the 
local community; the Upper North-
Eastern Provincial Cluster 1 - Laos PDR. 
Problems and find ways to solve 
problems to upgrade the local 
community economy to Regional Value 
chain or Global Value chain. 

3603302 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย                                      
             3(3-0-6) 
              (Economics of Assurance) 

ลักษณะการทำประกัน ประเภทการ
ทำประกัน ต้นทุนทำประกัน ขอบเขตการให้
ประกัน ประโยชน์หรือผลการตอบแทนจากการ
ทำประกัน การใช้กรณีศึกษาหน่วยงานหรือ
สถาบันที่ให้ประกันในประเทศไทย 
           Characteristics of making 
assurance, type of assurance, cost of 
assurance, scope of insurance, benefit or 
compensation from assurance, a case 
study of organizations or insurance 
institutions in Thailand. 

3603302 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย                                      
             3(3-0-6) 
            (Economics of Assurance) 

การเสี ่ยงภัย ความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับ
การประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศ
ภัย บทบาทและการพัฒนาของธุรกิจประกันภัย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการประกันภัย 

Risking; Basic knowledge about 
insurance; Life insurance; Casualty 
insurance; The role and development of 
the insurance industry both in Thailand 
and abroad; Economic analysis about 
insurance. 

ปรับปรงุ
คำอธิบาย
รายวิชา เพิ่ม
เนื้อหาการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกบัการ
ประกันภยั 
 

3603401 เศรษฐมิติเบื้องต้น                                                  
             3(3-0-6) 
             (Basic Econometrics) 

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจโดยเน้นเทคนิคการประมาณค่าและการ
ประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอย

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้อหาใน
รายวิชานี้เป็น
ส่วนหนึ่งของ
รายวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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ที่ การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ 
ศึกษาปัญหาที ่เก ิดขึ ้นในแบบจำลองถดถอย
เบื้องต้น และศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ 

Knowledge of statistical and 
economic theories in analysing economic 
data, with emphasis on estimation 
techniques and the application of 
economic regression model. There are 
single and multiple independent 
variables. Study problems in the initial 
regression model. And learn how to use a 
computer program to analyse 
econometric models. 
3603501 เศรษฐกิจการค้าชายแดน                                         
             3(3-0-6) 
             (Economy of Cross Border  
                Trading) 

เศรษฐกิจการค้าชายแดน พิธ ีการ
ศุลกากร โอกาสและศักยภาพของการค้าชายแดน
และการค้าข้ามแดนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ำโขง รวมตลอดถึงปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้า 

Economy of Cross Border 
Trading, Customs, border trade 
opportunities and potential of border 
trade and cross-border trade of the 
countries in the Greater Mekong Sub-
Region (GMS). Including trade Problems 
and obstacles. 

3603501 เศรษฐกิจการค้าชายแดน                                         
             3(3-0-6) 
            (Economy of Cross Border  
               Trading) 

เศรษฐกิจการค้าชายแดน พิธ ีการ
ศุลกากร โอกาสและศักยภาพของการค้าชายแดน
และการค้าข้ามแดนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ำโขง รวมตลอดถึงปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้า 
Economy of Cross Border Trading, 
Customs, border trade opportunities and 
potential of border trade and cross-border 
trade of the countries in the Greater 
Mekong Sub-Region (GMS). Including trade 
Problems and obstacles. 

คงเดิม 

3603601 เศรษฐศาสตร ์การวางแผนและ
ประเมินโครงการ               

              3(3-0-6) 
              (Planning and Evaluation  
                Economics) 
วิชาบังคับก่อน  : เศรษฐศาสตร์มหภาค1 , 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 
    เศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผล
กระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการและ

 ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 
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การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
นโยบาย กฎและระเบียบของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์
โครงการด้านต้นทุน การผลิตและการจัดจำหน่าย 
การวิเคราะห์ด ้านเทคนิค การวิเคราะห์ด้าน
การตลาด การประเมินค่าโครงการ การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์  (Costs and Benefit 
Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์ในภาวะที่มีความ
เสี ่ยงและความไม่แน่นอนการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการและการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน  
             Economics for assessing the 
impact of economic development. 
Projects and project planning. Study the 
possibility of the project. Economic, social 
and environmental policies, rules and 
regulations of the state. The study 
analyzed Projects cost Manufacturing and 
Distribution Technical Analysis Market 
Analysis Evaluation of the Projects 
Analysis of Costs and Benefits. Technical 
analysis on the condition that involve risks 
and uncertainties. A sensitivity analysis of 
the Projects and test the changes. 
3603602 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                          
             3(3-0-6) 
            (Managerial Economics) 
วิชาบังคับก่อน  : 3601101 เศรษฐศาสตร์ 
                     จุลภาค 1 
            หลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ 
การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์และอุปทาน 
การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การ
กำหนดราคาในทางปฏิบัติ การว่าจ้างแรงงาน 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจาก
การลงทุน การวางแผนงบประมาณและการ
วางแผนกำไร การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ โดยใช้
วิธีกรณีศึกษา (Case Study) 

3603602 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                         
            3(2-2-5) 

(Management Economics) 
หลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ 
การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์และอุปทาน 
การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน 
และกำไรสูงสุด การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณต์่าง ๆ โดย
ใช ้ ว ิ ธ ี ก รณ ีศ ึ กษา  ( Case Study)  และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

Business decision-making 
principles under various circumstances, 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา และ
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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            Principles and decision making 
under different situations, forecasting 
business situations, analyses of demand 
and supply elasticity , products pricing and 
distributions, cost analysis and profit price, 
cost budgeting and profit planning, 
analyses of the effects from 
circumstances situations using a case 
study. 

the method to forecast business, analyze 
demand and supply Elasticity, Pricing of 
Goods and service in the market, cost, 
return, breakeven point, and maximum 
profit analysis. Analysis of business 
impacts caused by changes in 
circumstances using case study and the 
application of analytical technologies. 
Decision-making and forecasting economic 
situation. 

3603603 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน             

             3(3-0-6) 
             (Economics of Logistics and 

Supply Chain Management) 
ประยุกต ์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์เพ ื ่อการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานความสัมพันธ์ของ
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
แนวคิดการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจ แนวคิดเศรษฐศาสตร์
จุลภาคกับกิจกรรมสำคัญของการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน   การจัดซื ้อจัดหา การ
พยากรณ์อุปสงค์ การผลิตและระบบการผลิต 
การบริการ การขนส่ง สินค้าคงคลัง การจัดการ
ศูนย์กระจายสินค้า และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 
ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์กับการประเมิน
ประสิทธ ิภาพของโลจิสต ิกส ์และโซ ่อ ุปทาน  
แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคกับโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน นโยบายการเชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจ
และโลจิสติกส์ในประเทศและภูมิภาค 
              Application of economics 
concepts to handle logistics management 
and supply chain. The relationship of 
economics and management of logistics 
and supply chain.  The idea of reducing 
costs and enhancing the competitiveness 
of businesses. The concept of 

3603603 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน             

             3(3-0-6) 
(Economics of Logistics and 
Supply Chain Management) 

ประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานความสัมพันธ์
ของเศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อ ุปทาน แนวค ิดการลดต ้นท ุนและเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แนวคิด
เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับกิจกรรมสำคัญของการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   การจัดซื้อ
จัดหา การพยากรณ์อุปสงค์ การผลิตและระบบ
การผลิต การบริการ การขนส่ง สินค้าคงคลัง การ
จัดการศูนย์กระจายสินค้า และกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และ
โซ ่อ ุปทาน การจ ัดการเช ิงกลย ุทธ ์ของการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์กับ
การประเมินประสิทธิภาพของโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน  แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคกับโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน นโยบายการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและโลจิสติกส์ในประเทศและภูมิภาค 
ฝึกปฎิบัติการแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานของหน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
              Application of economics 
concepts to handle logistics management 
and supply chain. The relationship of 
economics and management of logistics 
and supply chain.  The idea of reducing 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่ม
การเรียนรู้การ
จัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
ของหน่วย
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

microeconomics for importance of 
managing logistics and supply chain 
activities. Procurement, Demand 
Forecasting, Manufacturing and 
production systems, transportation, 
services, inventory, warehouse and 
distribution centers and other related 
activities. Information systems for logistics 
and supply chain suffer. Strategic 
management of logistics and supply chain. 
Economics to assess the performance of 
logistics and supply chain. 
Macroeconomics with logistics and supply 
chain. Economic connectivity policy and 
logistics in the country and region. 

costs and enhancing the competitiveness 
of businesses. The concept of 
microeconomics for importance of 
managing logistics and supply chain 
activities. Procurement, Demand 
Forecasting, Manufacturing and 
production systems, transportation, 
services, inventory, warehouse and 
distribution centers and other related 
activities. Information systems for logistics 
and supply chain suffer. Strategic 
management of logistics and supply chain. 
Economics to assess the performance of 
logistics and supply chain. 
Macroeconomics with logistics and supply 
chain. Economic connectivity policy and 
logistics in the country and region. Practice 
in solving logistical and supply chain 
management problems of local economic 
units. 

3604201 เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้                          

             3(2-2-5) 
               (Sufficiency Economy and 

Applications) 
วิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อ

นําไปสู่การวิเคราะห์ วิวัฒนาการของสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็น
ถึงอิทธิพล ของวัฒนธรรมและสถาบันที ่มีต่อ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้
กับเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื ่อนําไปสู่  การ
พัฒนาที ่ย ังย ืนและมีภ ูม ิค ุ ้มก ัน นอกจากนี้  
การศ ึกษาย ั งครอบคล ุมถ ึ งการว ิ เคราะห์
ผลส ัมฤทธ ิ ์ กรณ ีศ ึ กษาต ่ า งๆ  ท ี ่ ม ี การนํ า
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหม่
ไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

Social and economic analysis. 
Leading to analysis The evolution of 

3602104 เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้                          

              3(2-2-5) 
             (Sufficiency Economy and 

Applications) 
วิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อ

นําไปสู่การวิเคราะห์ วิวัฒนาการของสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็น
ถึงอิทธิพล ของวัฒนธรรมและสถาบันที ่มีต่อ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้
กับเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื ่อนําไปสู่  การ
พัฒนาที ่ย ังย ืนและมีภ ูม ิค ุ ้มก ัน  นอกจากนี้  
การศ ึกษาย ั งครอบคล ุมถ ึ งการว ิ เคราะห์
ผลส ัมฤทธ ิ ์ กรณ ีศ ึ กษาต ่ า งๆ  ท ี ่ ม ี การนํ า
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหม่
ไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

Social and economic analysis. 
Leading to analysis The evolution of 

คงเดิม 
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society and the economy in Thailand. By 
focusing on the influence Culture and 
institutions of the society and the 
economy. Study concept Sufficient 
economy And how to be applied to 
economic and Thai social. Leading to 
sustainable development and the 
immune system. In addition, the study 
also assessed outcomes case studies. With 
the concept of sufficiency economy and. 
A new theory to real events. 

society and the economy in Thailand. By 
focusing on the influence Culture and 
institutions of the society and the 
economy. Study concept Sufficient 
economy And how to be applied to 
economic and Thai social. Leading to 
sustainable development and the 
immune system. In addition, the study 
also assessed outcomes case studies. With 
the concept of sufficiency economy and. 
A new theory to real events. 

3604202 เศรษฐกิจสร้างสรรค์                                               
             3(2-2-5) 
              (Creative Economy) 

แนวความค ิดทางเศรษฐก ิจที่
ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของคน วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื ่อสร้างมูลค่าและ
มูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าและบริการทั ้งในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ โดยเน้นหนักการใช้
ทุนทางปัญญาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับทักษะความสร้างสรรค์ 

The economic concept which 
combines the creativity of the people. 
Lifestyle, culture and technology To 
create value and the value added to 
goods and services in both the industrial 
and business level. By stressing the use of 
intellectual capital integration with local 
knowledge combined with creative skills. 

 ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

3604203 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ                                             
             3(3-0-6) 
             (Buddhist Economics) 
วิชาบ ังค ับก ่อน : 3601101 เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 1   
   แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่
ใช้ความมั่งคั ่งทางวัตถุ ความมั่งคั ่งประชาชาติ 
( The Wealth of  Nation) ศ ึ ก ษ า แ น ว คิ ด
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ โดยการดำรงชีพที่ถูกต้อง
หรือสัมมาอาชีวะ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยเนื้อหา
เศรษฐศาสตร์เชิง
พุทธ มีใน
รายวิชา
จริยธรรมสำหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 
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ความมั่งคั่งทางวัตถุกับการดำรงชีพที่ถูกต้องหรือ
ความอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักธรรมะและเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยใช้กรณีศึกษา
ของชุมชนในท้องถิ่น 
           The economic concepts using 
modern material wealth. National wealth. 
Buddhist concept of Economics By living 
the accuracy or right livelihood. The 
relation between material wealth and 
living the accuracy or blessed by good and 
sufficient economy works. Using case 
studies of local communities. 
3604501 เศรษฐกิจอาเซียน                                                 
             3(3-0-6) 
            (ASEAN Economy) 

ความเป ็นมา ว ิ ว ัฒนาการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน 
โครงสร้างและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การค้าและการลงทุนภายใน
กล ุ ่มประเทศอาเซ ียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับต่างประเทศ 

The history and background of 
the economic cooperation in ASEAN 
Community. The structures and strategies 
in term of economics in Asean countries. 
Trade and investment in the ASEAN 
countries. Asean Economics Community 
and the relation of economic with the 
other countries. 

3604501 เศรษฐกิจอาเซียน                                                  
             3(3-0-6) 
             (ASEAN Economy) 

ความเป ็นมา ว ิ ว ัฒนาการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน 
โครงสร้างและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การค้าและการลงทุนภายใน
กล ุ ่มประเทศอาเซ ียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับต่างประเทศ 

The history and background of 
the economic cooperation in ASEAN 
Community. The structures and strategies 
in term of economics in Asean countries. 
Trade and investment in the ASEAN 
countries. Asean Economics Community 
and the relation of economic with the 
other countries. 

คงเดิม 

3604601 เคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับ
นักเศรษฐศาสตร์                                       

              3(2-2-5) 
              (Modern Management Tools 

for Economist) 
เครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้

ในการบริหารงาน อาทิ Balanced Scorecard, 
benchmarking, ก า ร บ ร ิ ห า ร ฐ า นก ิ จ ก ร รม 
(Activity-Based Management), ส ม ร ร ถ น ะ

3604601 เคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับ
นักเศรษฐศาสตร์        

             3(2-2-5) 
(Modern Management Tools 
for Economist) 

เครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้
ในงานบริหารงาน อาทิ Balanced Scorecard  
ก า ร ว า ง แ ผ น เ ช ิ ง ก ล ย ุ ท ธ ์  Strategic 
Planning  ก า ร เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ส ม ร ร ถ น ะ 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หล ักขององค ์กร (Core Competencies), การ
บ ร ิ ห า ร ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง  (Change 
Management Programs), ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
กระบวนการทางธ ุ รก ิจ  (Business Process 
Reengineering), ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
(Knowledge Management), การว ิ เ ค ร าะห์
มูลค่าเพิ ่มเชิงเศรษฐกิจ  (Economics Value-
Added Analysis), การจ ั ดจ ้ า งคนภายนอก 
(Outsourcing), Six Sigma, แผนที ่ย ุทธศาสตร์ 
(Strategic Map) เป็นต้น   

Modern management tool 
used in the administration such as 
Balanced Scorecard, benchmarking, 
Activity-Based Management, Core 
Competencies, Change Management 
Programs, Business Process 
Reengineering, Knowledge Management, 
Economics Value-Added Analysis, 
Outsourcing, Six Sigma, Strategic Map etc. 

(Benchmarking) การว ิ เคราะห์ข ้อม ูลช ั ้นสู ง 
(Advanced Analytics) (การจ ัดการค ุณภาพ 
TQM (Total Quality Management)  ก า ร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวม (Digital 
Transformation) การบร ิหารฐานก ิ จกรร ม 
(Activity-Based Management) สมรรถนะหลกั
ขององค์กร (Core Competencies), การบริหาร
กา ร เปล ี ่ ยนแปลง  ( Change Management 
Programs), การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
( Business Process Reengineering) , ก า ร
จัดการความร ู ้  (Knowledge Management), 
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ม ู ล ค ่ า เ พ ิ ่ ม เ ชิ ง เ ศ รษฐกิ จ 
(Economics Value-Added Analysis), การจัด
จ ้างคนภายนอก (Outsourcing) , Six Sigma, 
Lean เป็นต้น พร้อมทั ้งนำไปประยุกต์ใช ้กับ
หน่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ 

Modern management tools used 
in management such as Balanced 
Scorecard, Strategic Planning, 
Benchmarking, Advanced Data Analytics, 
Total Quality Management, Digital 
Transformation, Activity-Based 
Management, Performance Management, 
Core Competencies, Change 
Management Programs, Business Process 
Reengineering, Knowledge Management, 
Economics Value-Added Analysis, 
Outsourcing, Six Sigma, Lean, etc., which 
can be applied to local economic units. 

 
3604602 การลงทุนและการวิเคราะห์  
             หลักทรัพย ์                         
             3(3-0-6) 
             (Investment and Security 

Analysis) 
ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการ

เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ปจจัยที่กําหนดราคา
หลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หลักการและการปฏิบัติขั้น

3603301 การลงทุนและการวิเคราะห์ 
             หลักทรัพย์                          
             3(2-2-5) 

(Investment and Securities 
Analysis) 

ความหมายและความสำคัญของการ
ลงทุน ประเภทของการลงทุนและประเภทของ
หลักทรัพย์ กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัย
ที่กำหนดราคาหลักทรัพย์ วิธีการประเมินมูลค่าที่

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่ม
การวิเคราะห์
หลักทรัพย์จาก
ปัจจัยพื้นฐาน 
และการ
วิเคราะห์ทาง
เทคนิคเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน 
เครื่องมือช่วยใน
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พื้นฐานในการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งการจัดการ
ลงทุน ของบุคคลและการจัดการลงทุนของ
สถาบันการเงิน การประเมินสมรรถภาพของการ
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

Type of securities Investing in 
securities theory the factors that 
determine the price of securities. The 
return and risk of securities investment 
principles and basic practices of investing 
in securities and investment management 
Individual and portfolio management of 
financial institutions. An Evaluation of 
managing investments in securities. 

แท ้จร ิ งของหล ักทร ัพย ์  ว ิ ธ ี การว ั ดอ ั ตรา
ผลตอบแทนและความเสี ่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ประเภทของข้อมูลและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์
ทางเทคนิคเพื่อการตัดสินใจลงทุน เครื่องมือช่วย
ในการต ัดส ินใจลงท ุน ฝ ึกทดลองลงท ุนใน
โปรแกรม Click to Win 

Definition and importance of 
investment; Type of securities Investing in 
securities;  securities rading System; the 
factors that determine securities value; 
intrinsic value valuation method; 
measuring of return and risk of securities 
investment; type of data and using 
fundamental and technical factors to 
securities analysis for investment decision; 
tools for decision; practice by Click to Win 
Program . 

การตัดสินใจ
ลงทุน ฝึก
ทดลองลงทุนใน
โปรแกรม Click 
to Win 

 3603303 การเงินธุรกิจ  
 3(3-0-6) 

(Business Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 3601703 การบัญชี

สำหรับนักเศรษฐศาสตร์  
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่

ของฝ ่ ายการ เง ิน ในธ ุ รก ิจ  เป ้ าหมายและ 
ความสำคัญของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหา
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อ ใช้ใน
การดำเนินงานของธุรกิจ ค่าของทุน การวางแผน
การเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ การขยาย
กิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและ
เงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทย  

Scope, features, roles and 
functions of financial department, goals 
and significances of business finance, 
principle of internal fund raising, capital 
allocation, capital value, business 
Financial planning related to investment 
in the enterprise, Business expansion, 
Capital increase, Profit and Dividend 

วิชาใหม่ เพือ่
เป็นทางเลือกใน
การเพิ่มโอกาส
การประกอบ
อาชีพของ
บัณฑิต 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

Allocation Policy, money market and 
capital market in Thailand. 

 3602103 การพัฒนาที่ย่ังยืน                             
             3(3-0-6) 

(Sustainable Development) 
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก 

ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสทางเลือก อาทิ 
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน  เป็นต้น 
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ฝึกวิเคราะห์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
จ ั ง ห ว ั ด เ ล ย  ต ล อ ด จ น ก ล ุ ่ ม ภ า ค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนบน 1 และพื ้นที่
ชายแดน สปป.ลาว 

Theory of mainstream economic 
development. Theory of alternative 
economic development; such as; Green 
Economy; Circular Economy. Sufficiency 
economy. Concept of sustainable 
economic development. Sustainable 
Development Goals. Sustainability 
measurement. Practice analyzing the 
sustainable development of Loei 
Province. As well as the Upper North-
Eastern Provincial Cluster 1 and the 
border areas of Laos PDR. 

วิชาใหม่ ซ่ึงตอบ
สอดคล้องกับ
ประเด็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
โลกที่เน้นความ
ยั่งยืนมากขึ้น 

 3602301 เศรษฐศาสตร์การเงินสมัยใหม่ 
             3(3-0-6) 

(Modern Financial Economics) 
ความหมายของเทคโนโลยีทางการเงิน 

วิว ัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
ในยุคดิจิทัลที ่สำคัญเบื ้องต้น เช่น ฐานข้อมูล
ทางการเงินขนาดใหญ่ (Big data) สกุลเงนิดิจิทัล 
(crypto currency) บล ็อกเชน (Block chain) 
การบริหารความเสี่ยงและความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น ประโยชน์และผลกระทบใน
การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการขับเคลื ่อน

วิชาใหม่ ซ่ึง
สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
ระบบการเงิน
โลกที่มีการใช้
เทคโนโลยีทาง
การเงินมากขึ้น 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการสร้าง
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงิน  

Meaning of financial technology; 
The evolution of financial technology; The 
application of technology and financial 
innovation in the important digital age; 
Financial big data; Digital currency (crypto 
currency); blockchain; exchange rate risk 
and fluctuations management; Benefits 
and effects of using financial technology 
to drive the economy; case studies of 
financial technology. 

 3603101 ภูมิเศรษฐศาสตร์           
             3(3-0-6) 
 (Geographic Economics) 

ค ว า ม ร ู ้ เ บ ื ้ อ ง ต ้ น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ภ ู มิ
เศรษฐศาสตร์ ทำเลที่ตั้งปัจจัยที่กำหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบของทรัพยากรใน
ท้องถิ ่นและเมืองบทบาทของกระบวนการเชิง
พื้นที่ของหน่วยธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน
ในช ุมชนเม ืองและการค ้าแลกเปล ี ่ยนทาง
เศรษฐกิจระหว่างชายแดน การกระจาย-การ
กระจุกตัว การย้ายถิ่น การเติบโต ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เครื ่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมสำหรับเศรษฐศาสตร์ใน
การวิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจเมืองและ
ภูมิภาค ผลกระทบต่อนโยบายการวางแผนเมือง
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

Introduction to Geographic 
Economics. Location, factors influencing 
economic activity, advantages of 
localization and urbanization, role of 
spatial processes in business units, 
industries and households in urban areas, 
international trade and exchange, 
dispersion and concentration, migration, 
economic growth, applications of 
Geographic Information Systems ( GIS)  for 
economics to analyze structures of urban 

วิชาใหม่ ทดแทน
รายวิชา
เศรษฐศาสตร์
ภูมิภาค  
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and regional economies, and impacts on 
urban planning and land use policies 

 3604101 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว  
              3(3-0-6) 
              (Tourism Economics) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การท่องเที่ยว สินค้าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุปสงค์ อุปทาน และห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 
โครงสร้างต้นทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการกำหนดราคา และการแข่งขัน บทบาท
ของบรรษัทข้ามชาติและรัฐบาลในอุตสาหกรรม
การท่องเท ี ่ยว การกระจายรายได ้ของภาค
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ประเมินผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว และการปรับตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  

Introduction to tourism 
economics; tourism product and industry; 
tourism demand and supply and supply 
chain; tourism industry cost structure; 
pricing, and competition; role of 
government in tourism industry. income 
distribution of tourism economic sector; 
tourism impact evaluation; tourism 
industry adaptive 

วิชาใหม่ที่
สอดคล้องบริบท
ของท้องถิ่นที่มี
การท่องเท่ียว
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

 3604102 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                           
             3(3-0-6) 

(Health Economics) 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ ลักษณะ
ของสินค้าและบริการสุขภาพ รูปแบบของการ
ให้บริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์ การ
กำหนดนโยบายการวางแผนและการจัดบริการ
สุขภาพ วิธีการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์
จากบริการทางสุขภาพ แนวคิดของประสิทธิภาพ
และการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เป้าหมายของระบบประกันสุขภาพ 
การจ ่ ายค ่ าตอบแทนผ ู ้ ใ ห ้บร ิ การ  ระบบ
หลักประกันสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพใน
ประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงาน

วิชาใหม่ที่
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ใส่ใจการ
ดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น 
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สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และการประเมินโครงการบรกิารสุขภาพ 

Definition of Health economics; 
health service demand and supply; 
characteristics of health goods and 
service; type of economic health service; 
conceptual of medical efficiency and 
worthiness in economic; health insurance 
system target; compensation for service 
provider payment; health insurance 
system and health service system in 
Thailand; relation between public health 
and economic and social development of 
country and health service project 
evaluation. 

 3604103 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                       
            3(3-0-6) 

(Industrial Economics) 
ศ ึ ก ษ า บ ทบ า ทคว า มส ํ า ค ัญของ 

ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
หลักการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมและ
อํานาจการผูกขาดในอุตสาหกรรม ทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ผลกระทบของนโยบาย
ร ัฐบาลต ่อการพัฒนาอ ุตสาหกรรม  รวมทั้ง
กฎหมายทางเศรษฐกิจที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม  บทบาทของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

A study of role and importance of 
industrial sector; Knowledge of industrial 
economics statistic data; relation between 
industrial sector and other sector in 
economic system; principle of decision 
making  to industry investment and 
monopoly power of industry; industry 
development direction; impact of 
government policies to industry 

วิชาใหม่ ที่
สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
ในการสนับสนุน
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-
Curve) ต่อการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
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developing; industrial law; role of industry 
target (S-Curve) to drive economy. 

 
 3604104 สตาร์ทอัพ            3(2-2-5) 

(Startup)  
ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

สตาร ์ ทอ ั พ  (Startup) กรณ ี ศ ึ กษา  Silicon 
Valley และธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีประสบความสำเรจ็ 
ความแตกต ่างจากธ ุรก ิจเอสเอ ็มอ ี  (SMEs) 
แบบจำลองทางธุรกิจ แนวคิดด้านการออกแบบ 
(Design Thinking) น ว ั ต ก ร ร ม  แ ล ะ  Lean 
Startup Stages .  

The meaning and importance of 
startup, the case study of Silicon Valley, 
and successful startups. Differences from 
SMEs, business models, design thinking, 
innovation, and Lean Startup Stages. 

วิชาใหม่ ที่
สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
ในการสนับสนุน
ให้เกิด
ผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพ 

 3603203 เศรษฐศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์  
               3(3-0-6) 

   (E-commerce Economics) 
ความหมายและโครงสร้างของระบบ

การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รูปแบบ
การดำเนินธุรกิจสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างช่องทางการค้าออนไลน์ ระบบชำระเงิน
ของการค้าอิเล ็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
สินค้า การออกแบบและสร้างเว็บไซต์การค้า
อิเล ็กทรอนิกส์ การจดโดเมนเนม การตลาด
ออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

Definitions and e-commerce 
system structure; importance of e-
commerce for economic development; 
business model for e-commerce; online 
trade channel create; payment system for 
e-commerce; security of e-commerce; 

วิชาใหม่ที่
สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกที่ทำการค้า
อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้น 
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shipping; design and create website for e-
commerce; e-commerce low and ethic; 
technology for e-commerce in the future. 

 3604301 ที่ปรึกษาทางการเงิน  
   3(3-0-6) 

(Financial Advisor) 
ล ั กษณะกา รออกและ เ สนอขา ย

หลักทรัพย์ทางการเงิน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง แนวทางการ Due diligence สำหรับที่
ปรึกษาทางการเงิน ความรู้ทางด้านการเงิน ด้าน
บัญชีสำหรับที ่ปร ึกษาทางการเงิน และด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ จรรยาบรรณสำหรับท่ีปรึกษาทางการ
เงิน การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

The issuance and offering of 
financial securities; Acquisition of 
securities for business takeovers; 
Disclosure of correct information; Due 
diligence guidelines for financial advisors; 
Financial knowledge; Accounting 
knowledge for financial advisors; Legal 
knowledge related to investors and 
securities issuers; Code of conduct for 
financial advisors; Listing of securities in 
the stock market. 

วิชาใหม่ที่
ส่งเสริมบัณฑิตที่
จะประกอบ
อาชีพด้าน
การเงิน 
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
(หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาสหกิจ) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
หมายเหตุ 

3604801 เตร ียมฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์                     

              1(90) 
            (Preparation for Field 

Experience in Economics) 
จัดให้ม ีก ิจกรรมเพื ่อเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ด้านการรับรู้ บุคลิกภาพ 
และโอกาสการประกอบอาช ีพ การพ ัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Arranging activities to prepare 
students before the field experience in 
economics regarding their perception, 
personality and opportunity to their 
careers; developing students in terms of 
knowledge, skills, attitude, motivation and 
appropriate attributes to the profession 

3604801 เตรียมฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์                     

               1(90) 
              (Preparation for Field 

Experience in Economics) 
จัดให้ม ีก ิจกรรมเพื ่อเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ด้านการรับรู้ บุคลิกภาพ 
และโอกาสการประกอบอาช ีพ การพ ัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Arranging activities to prepare 
students before the field experience in 
economics regarding their perception, 
personality and opportunity to their 
careers; developing students in terms of 
knowledge, skills, attitude, motivation and 
appropriate attributes to the profession 

คงเดิม 

3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             เศรษฐศาสตร์                          
             5(450) 
             (Field Experience in 

Economics) 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู ้ประกอบการ  โดยนำความรู ้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริง  ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับความ
เหมาะสม และจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์ ให้มีการปฐมนิเทศเกี ่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี
การปัจฉ ิมนิเทศเพื ่ออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้น และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ทั้งนี้
สาขาวิชาอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษา
ประเด็นท่ีสนใจเพิ่มเติมได้ 

3604802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             เศรษฐศาสตร์                           
             6(540) 
             (Field Experience in  

Economics) 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู ้ประกอบการ  โดยนำความรู ้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริง  ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับความ
เหมาะสม และจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์ ให้มีการปฐมนิเทศเกี ่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี
การปัจฉ ิมนิเทศเพื ่ออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้น และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ทั้งนี้
สาขาวิชาอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษา
ประเด็นท่ีสนใจเพิ่มเติมได้ 

เพิ่มจำนวน
หน่วยกิต 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
หมายเหตุ 

             Arranging the program for the 
students to have field experiences in 
business career in the government or 
private business sectors, under the 
supervision of the university instructor 
using the knowledge and theory applied 
to the real situation based on appropriate 
time. Holding and orientations about the 
details of required field experiences, the 
problems, and suggested solutions for 
further problem solving. And held the 
post training to discuss experiences 
occurred. And suggest solutions to 
problems, to accomplish good. The 
majors may require students to study the 
issue more attention. 

             Arranging the program for the 
students to have field experiences in 
business career in the government or 
private business sectors, under the 
supervision of the university instructor 
using the knowledge and theory applied 
to the real situation based on appropriate 
time. Holding and orientations about the 
details of required field experiences, the 
problems, and suggested solutions for 
further problem solving. And held the 
post training to discuss experiences 
occurred. And suggest solutions to 
problems, to accomplish good. The 
majors may require students to study the 
issue more attention. 

 3503803 เตรียมสหกิจศึกษา  
   1(90) 

 (Pre-Cooperative Education) 
หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจ

ศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐาน
และทักษะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน
หรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว ิ ชาช ี พก ่ อนออกไปปฏ ิบ ั ต ิ ง านท ี ่ ส ถ าน
ประกอบการ 

Principle, Concept, process and 
steps of cooperative education; relevant 
rules and regulation of cooperative 
education; basic knowledge and 
techniques in job application, workplace 
selection; method of writing application 
letter; job interview; basic knowledge and 

วิชาใหม่ 
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มคอ.2 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
หมายเหตุ 

skills needs for work in workplace; quality 
management system; project or product 
presentation techniques; academic report 
writing; personality development; ethic 
and code of conduct in profession before 
practicing in workplace. 

3504803 สหกิจศึกษา 
              6(540) 
              (Co-operative Education) 

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยการจัดให้
มีการเรียนการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัด
ให ้น ักศ ึกษาไปปฏิบ ัต ิงานจร ิง ภายใต ้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที ่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จร ิงในล ักษณะพนักงานชั ่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ (MOU) 
To study educational system and focus 
systematically on the practice in 
enterprises. The students will have to 
study co-operatively by studying in an 
educational environment and have actual 
practice under mentors and enterprise. 
The students have to put their theoretical 
knowledge ans practice in actual 
situations in terms of temporary staff at an 
institution where a Memorandum of 
Understanding (MOU) has been agreed. 

3504803 สหกิจศึกษา   
   6 หน่วยกิต 

(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  3503803 เตรียม 
                       สหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

อย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัด
ให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัด
ให ้น ักศ ึกษาได ้ปฏ ิบ ัติ งานจร ิงภายใต ้ การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปร ึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จร ิงในล ักษณะพนักงานชั ่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย  

Systematic practice in workplace 
not less than 16 weeks by study in 
cooperation with business organization; 
supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice are 
applied in real situation as temporary 
employee at MOU workplace. 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 



142 
 

มคอ.2 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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มคอ.2 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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มคอ.2 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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มคอ.2 

 
 
 
 
 

 
 



157 
 

มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

การประชุมร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
 

การประชุมวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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มคอ.2 
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มคอ.2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

การประชุมวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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ภาคผนวก ฐ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร  

(Expected Learning Outcome, ELO) 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ด ีมีคุณธรรม 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีเจตคติที ่ดี มีคุณธรรม และทักษะที่

ประกอบอาชีพและดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต   
2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ปีที1่ 
นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจสิทธิ

และหน้าท่ีของตนเอง เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เข้าใจหลักการ
จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ปีที2่ 

นักศึกษาสามารถนำความรู้จริยธรรม
สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน 
ปีที3่ 

นักศึกษานำความรู้จริยธรรมสำหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ในการเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พยากรณ์แนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการ
ดำเนินการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 
ปีที4่ 

นักศึกษามีจรรยาบรรณในการจัดทำ
โครงงานเก ี ่ยวก ับเศรษฐศาสตร ์ให ้เป็น
ร ูปธรรมและเก ิดประโยชน ์ต ่อท ้องถิ่น 
ตลอดจนจรรยาบรรณในการฝึกสหกิจหรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้และความ
เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
อธิบาย รวมถึงทราบแนวทางในการแก้ไข

ด้านความรู้ ปีที1่ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร  
(Expected Learning Outcome, ELO) 

และนวัตกรรม สามารถอธิบายปรากฏการณ์
ทางเศรษฐก ิจและนว ัตกรรม สามารถ
พยากรณ์แนวโน ้ม เศรษฐก ิจ  ตลอดจน
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา  และพยากรณ์ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้ โดยหลักการและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
คิดค้นหรือเข้าใจนวัตกรรมและผลกระทบ
จากนว ั ตกรรม  ตลอดจนสามารถทำ
ประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ 

1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับ
หล ักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ์และ
นว ัตกรรม ตลอดจนการใช ้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 

2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น
ตลอดจนผลกระทบของท ี ่ เก ิดจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 

3) สามารถหาแนวทางในการแก ้ ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นได้  

4) สามารถพยากรณ ์แนวโน ้มทา ง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ท ฤ ษ ฎ ี เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ จ ุ ล ภ า ค  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์มหภาค ตลอดจนมีแรงจูงใจใน
การสร้างนวัตกรรม 
ปีที2่ 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ 
อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่
เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบของที่เกิดจากการ
เปล ี ่ ย นแปล งต ่ า ง  ๆ  ไ ด้ ด ้ ว ยทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค-มหภาค เข้าใจการ
ประยุกต์ทฤษฎีให้ใช้ได้จริงกับชุมชนท้องถิ่น
เข้าใจหลักการในการนำนวัตกรรมไปใช้ใน
การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
ปีที3่ 

นักศึกษาสามารถหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พยากรณ์แนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจ เข ้าใจหลักการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เร ียนรู ้หลักการวิจ ัยที ่จะนำ
เศรษฐศาสตร์และนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
ปีที4่ 

นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื ่นๆ จากการสัมมนา การจัดทำ
โครงงานเกี ่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร  
(Expected Learning Outcome, ELO) 
นวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
ต่อท้องถิ่น  

เพื ่อผล ิตบัณฑิตที ่ม ีว ิจารณญาณ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร ้างสรรค ์  สามารถค ิดค ้นหร ือเข ้าใจ
นวัตกรรมและผลกระทบจากนวัตกรรม 
ตลอดจนสามารถทำประโยชน์ให ้ช ุมชน
ท้องถิ่นได้ 

มีการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ อย่างสม่ำเสมอ 
มีวิจารณญาณ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความ
รอบรู ้  มีความคิดสร ้างสรรค์ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อ
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและ
ชุมชนท้องถิ่นได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

5) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและ
ชุมชนท้องถิ่นได้ 

 

ปีที1่ 
นักศึกษาสารมารถปรับตัวสำหรับการ

เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทักษะต่างๆ
ที่จำเป็นสำหรับการเรียนเศรษฐศาสตร์  
ปีที2่ 

น ักศ ึกษาสารมารถสามารถส ืบค้น 
ต ีความ  และประเม ินสถานการณ ์ทาง
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลอดจน
การประยุกต์ใช้จริงกับชุมชนท้องถิ่นเข้าใจ
การนำนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างคุณค่า
ให ้ ก ั บ ส ิ นค ้ า และบร ิ ก าร  ไ ด ้ อย ่ า งมี
วิจารณญาณ 
ปีที3่ 

น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ร ม า ร ถ ใ ช ้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิจัยเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมเพื ่อตนเองและชุมชน
ท้องถิน่ได้ 
ปีที4่ 

น ักศ ึ กษาสามารถจ ัดทำ โครงงาน
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร  
(Expected Learning Outcome, ELO) 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ส ามา รถส ื ่ อ ส า ร ก ั บกล ุ ่ มคนที่
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ ท ั ้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

2) สามารถให ้ความช ่วยเหล ือและ
อำนวยความสะดวกในการแก ้ป ัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั ้งในบทบาทของผู้นำ 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

3) มีความรับผิดชอบในการทำงาน และ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 
5) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญของงาน  

ปีที1่ 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถ

สื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้  
ปีที2่ 

นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกในการแก ้ป ัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถสื่อสาร
กับชุมชนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ปีที3่ 

นักศ ึกษาสามารถเป ็นผ ู ้ร ิ เร ิ ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั ้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มได้  
ปีที4่ 
นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีได้ 

เพื ่อผล ิตบัณฑิตที ่มีท ักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ มา
เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า พยากรณ์
และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ มา
เป็นเครื ่องมือในการศึกษา ค้นคว้า และ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม
สำเร็จรูป แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ 
ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์   

ปีที1่ 
น ั ก ศ ึ ก ษ า ม ี ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ

ความสำคัญของคณิตศาสตร์กับการอธิบาย
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มีทักษะในการสื่อสาร 
การใช้เทคโลยี 

 
ปีที2่ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร  
(Expected Learning Outcome, ELO) 

2) สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์หรือสถิติ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหา
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ    

นักศึกษามีทักษะคณิตศาสตร์และสถิติ 
สามารถนำหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ  มา
ประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลอดจน
สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารกับชมุชน
ได้อย่างเหมาะสม 
ปีที3่ 

นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป ในการการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การ
พยากรณ์เศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์
ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก น ว ั ต ก ร ร ม  ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย
เศรษฐศาสตร์นและวัตกรรม 
ปีที4่ 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำ
โครงงานเก ี ่ยวก ับเศรษฐศาสตร ์ให ้เป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นายทัศนา กุลัตถ์นาม 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2555 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 
ทษ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2528 

 
ผลงานทางวิชาการ 
นิกร น้อยพรม, อนุชา วิลัยแก้ว และ ทัศนา กุลัตถ์นาม.  (2562). ป่าชุมชนดงสามขา : มูลค่าและคุณค่าทาง 
           เศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  
           14 (50) : 1-12. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นางวรินทร์ธร โตพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

บธ.ด. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 

 
ผลงานทางวิชาการ 
กัลญา ลุนะหา, อานนท์ ผกากรอง และ วรินทร์ธร โตพันธ์. (2563). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูก

แก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย . ใน รายงาน  
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6, หน้า 1635-1641. 25 
มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ประหยัด ถนิมแนบ, อานนท์ ผกากรอง และ วรินทร์ธร โตพันธ์. (2563). ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย . ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6, หน้า 1624-1628. 25 มีนาคม 2563. 
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

วรินทร์ธร โตพันธ์.  (2562). การสร้างคุณค่าให้ผู ้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั ้งที ่ 5 , หน้า 979-986. 22 มีนาคม 2562. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

Warintorn, T.  (2020). The Guideline of Wickerwork Development for The Elder Based on 
The Creative Economy Concept: Case Study of Thung Chomphusub-district, 
PhuWiangDistrict, KhonKaen Province, Thailand. In 2020 International Conference 
on Business Information, Tourism, and Economics, pp.199-205. 17 January 2020. 
Osaka : International House Japan. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นายนิกร น้อยพรม 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551 
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏเลย 2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
นิกร  น้อยพรม.  (2560).  ตลาดที่ดินและรูปแบบของการใช้ที่ดินกับโครงสร้างของเมือง วารสารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 12 (42) : 1-11. 

________.  (2562). การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (49) : 41-52. 

นิกร น้อยพรม และ ณรงค์ กมลชิต. (2559).  ภาคบริการการท่องเที่ยวแรงขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจ

จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11 (36) : 1-11. 
พรกมล ทาคินี, อานนท์ ผกากรอง และ นิกร น้อยพรม.  (2563).  ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้

ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตําบลน้ำสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. ใน รายงาน  
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6 , หน้า 1629-1634.   
25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

นิกร น้อยพรม, อนุชา วิลัยแก้ว และ ทัศนา กุลัตถ์นาม.  (2562). ป่าชุมชนดงสามขา : มูลค่าและคุณค่าทาง 
           เศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
           14 (50) : 1-12. 
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ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นายอนุชา วิลัยแก้ว 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

 
ผลงานทางวิชาการ 
เฉลิมเกียรติ ขวากุดแข้, อานนท์ ผกากรอง และ อนุชา วิลัยแก้ว.  (2563).  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชนบ้านนาอ้อตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง  จังหวัด
เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6,   
หน้า 1664-1671. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

บัณฑิต ถนิมแนบ, อานนท์ ผกากรอง และ อนุชา วิลัยแก้ว. (2563) . การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ
เกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย . ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6 , หน้า 1658-1663. 25 มีนาคม 
2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

อนุชา วิลัยแก้ว.  (2562). การพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษา
ผลกระทบจากการใช้ สิทธิประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดเลย . ใน รายงาน  
สืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั ้งที่ 5 , หน้า 962-972.           
22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

นิกร น้อยพรม, อนุชา วิลัยแก้ว และ ทัศนา กุลัตถ์นาม.  (2562). ป่าชุมชนดงสามขา : มูลค่าและคุณค่าทาง 
           เศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
           14 (50) : 1-12. 
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ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นางสาวญาณินท์ ทองมาก 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ศิริวรรณ ภักดีสาร , อานนท์ ผกากรอง และ ญาณินท์ ทองมาก. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนจากการปลูกมะขามหวานของเกษตรกร ตําบลผาบิ้ง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ใน
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6. หน้า 1642-1649. 
25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 


