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รายละเอียดของหลักสูตร
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...........................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Economics Program in Business Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics (Business Economics)
ชื่อย่อ B.Econ. (Business Economics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ฉบับปี พ.ศ. 2555
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักเศรษฐศาสตร์
2) นักวิจัยหรือนักวิชาการ
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) นักการเงินการธนาคาร
5) นักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์
6) ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อนามสกุลตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวชญาน์นนั ท์
ศิรกิ ิจเสถียร
2

ผศ.ชาลี ตระกูล
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ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
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นายวิษณุเดช
นันไชยแก้ว
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นางสาววีรวรรณ
แจ้งโม้

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.ม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ศ.บ
ศ.ม
ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์

วท.ม
ศ.บ.
ศ.ม
บธ.บ
วท.ม
ศ.บ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2553

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541
2528
2552
2551
2557
2552

2542
2542
2530

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสถานการณ์
โลกที่เปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว โดยสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงกันใกล้ ชิดมากขึ้นเป็นสภาพสั งคมไร้
พรมแดน การแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาที่ชัดเจน ทั้งด้านแรงงาน ทุน เทคโนโลยี และองค์ความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้การ
พัฒนาให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศผู้มีรายได้ต่า ผ่านโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
แลนด์ 4.0 ที่ ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรื อ
“เศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐ านคิดหลั ก คือ เปลี่ ยนจากการผลิ ตสิ นค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะออกไปทางาน
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ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การลงทุน การศึกษาเศรษฐศาสตร์จะสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้รวมทั้งให้บรรลุวิสัยทั ศน์ของ
ประเทศด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่หนึ่งไป ยังพื้นที่หนึ่งได้ด้วย
ความรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการครอบงาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยผ่านทางเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร และการสื่อสารในด้านต่างๆ และความเจริญก้าวหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
เจริญทางด้านวัตถุ ค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีพฤติกรรม บริโภคนิยม นิยมของ
หรูหรา ฟุ่มเฟือย บริโภคสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่จาเป็น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับสังคม
เมืองและกาลั งขยายเข้าสู่ สั งคมชนบท รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนท าให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ทาให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาค ส่งผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชื่อมโยงปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนใน
วิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบัณฑิต และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนไปในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม และสังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศ
มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นวั ต ถุ ม ากขึ้ น ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงเหล่ านี้ มี ผ ลกระทบท าให้ วิ ถี ชี วิ ตของคน
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒ นธรรม ดังนั้นจากการเปลี่ ยนแปลง
ดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ กระแสการ
เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้บัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานมีภูมิคุ้มกันก้าวทันต่อกระแสสังคมโลก มีความ
พร้ อมทั้ งด้านคุณ ธรรมจริย ธรรม มีความรู้ ทั กษะ หลั กคิดทฤษฎี กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
ตัด สิ น ใจเชิงเหตุ ผ ลแบบบู ร ณาการ และสามารถปรับ ตั ว ในการใช้ ชีวิต สามารถท างานเป็ น ที ม มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อพัฒ นาท้ องถิ่น 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ชุมชน 4) ทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม และ 5)
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาที่เปิด
สอนโดยหลักสูตรอื่นในคณะและนอกคณะ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จาเป็นเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถนามาประยุกต์เข้ากับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่นักศึกษามีรายวิชาของหลักสูตรอื่น
ในคณะและนอกคณะ ดังนี้
รายวิชาของหลักสูตรอื่นในคณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน รายวิชา
หลักการตลาด และกลุ่มวิชาเอกบังคับ รายวิชาการตลาดอิเลคทรอนิกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
รายวิชาองค์การและการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน รายวิชาหลักการ
บัญชี และกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชาการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์หรือสหกิจศึกษาดาเนินการโดยศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
รายวิชาของหลักสูตรอื่นนอกคณะ เป็น รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ คณะวิทยาการจั ดการและคณะครุศ าสตร์ กลุ่ มวิช าคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เปิ ด สอนโดยคณะต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้
รายวิช าที่ ห ลั กสูตรเปิ ดให้ นักศึกษาทั้งในคณะ และคณะอื่น เรียนได้แก่ วิช าเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
13.3 การบริห ารจัดการรายวิชา หลักสูตรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่กากับการดาเนินงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบวงจร และนาผลจากการติดตาม กากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตร
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบาย
ของรั ฐ และความต้ องการก าลั งคนของตลาดแรงงานและสั งคม ความก้ าวหน้ าทางศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
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2. การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการ
จั ดล าดั บรายวิชาก่ อนหลั ง เพื่ อให้ ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงและส่ งต่ อความรู้ได้ อย่ างเหมาะสม มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ทั้ งทั ก ษะการเรี ยนรู้ ทั กษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
3.2 เป็ นไปตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3.3 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา”
3.4 เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “รอบรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรม
มีจิตอาสา”
4. การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ จะค านึ งถึ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
(TQF)ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ ง 5 ด้ าน คื อ ด้ านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึงความพร้อม
ที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติที่ผ่านมาประเทศไทยยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม
ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สาคัญ การน้ อมน าและประยุกต์ใช้ห ลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูงให้กับภาครัฐและภาคการผลิตต่างๆ มีการผลิตงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังกาหนดแผนให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีบทบาทในการ
ให้ คาปรึกษา การให้ ความรู้ ทักษะ พัฒ นาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นให้ มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเองให้มีค วามเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนมาจาก
ส่วนกลางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
สาหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เน้นหลักสูตรที่ผลิ ต
บัณฑิต เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะ
เป็นกาลังสาคัญที่สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีความเข้าใจในปัญหาพื้นฐาน และกลไก
การทางานของระบบเศรษฐกิจ มีความสามารถในการใช้เหตุผลและคิดวิเคราะห์ในรูปขององค์รวม
ทางเศรษฐศาสตร์ มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับการปลูกฝังให้บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
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2.แผนพัฒนาปรับปรุงระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนพัฒนากลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี 1. ประเมินหลักสูตรตาม หลักฐาน
มาตรฐานตามกรอบ
กรอบมาตรฐาน TQF
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร(มคอ.7)
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. มคอ.3,มคอ.5, มคอ.4 และมคอ.6
พ.ศ. 2552
3. รายงานการประชุม
ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
2. เสริมสร้างความรู้และ 1. เพิ่มพูนทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพของ
และวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา การติดตาม
นักศึกษา
ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตและผลความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน
1. รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา
2. รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะนักศึกษา
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

3. ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

หลักฐาน
1. รายงานการพัฒนาตนเอง
2. รายงานผลการบริการวิชาการหรือ
รายงานผลการบูรณาการ
3. มคอ. 3 ที่เน้นผู้เรียน หรือบูรณาการ
ตัวบ่งชี้
1. จานวนครั้งของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือการบูรณาการ

1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการเรียน
การสอน
2. สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษานาความรู้สู่
ชุมชน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาอาจารย์ให้
สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความก้าวหน้าในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1. สรุปรายงานการสนับสนุนทุนวิจัย ตีพิมพ์
เผยแพร่
2. สรุปรายงานการได้รับทุนศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย
2. จานวนอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
4. จานวนผลงานวิชาการหรือวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค(Semester) ใน 1ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในศึกษาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย
2) การปรับตัวจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
1) จัดสอนเสริมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาแรกเข้า
2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ เกี่ยวกับการให้คาแนะนา ดูแล ตักเตือน
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
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2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
รวมจานวนนักศึกษา
25
50
75
100
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
25
จะสาเร็จการศึกษา

2564
25
25
25
25
100
25

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
200,000 400,000 600,000 800,000 800,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ประกัน)
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
อื่นๆ ระบุ
รวมรายรับ
235,000 435,000 635,000 835,000 835,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1,884,000 1,921,680 1,960,104
หลักสูตร 5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ
ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
60,000 120,000 180,000
(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร (2,000/คน)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
6,450
12,900
19,350
(150/คน)
รวม
1,950,450 2,054,580 2,159,454
จานวนนักศึกษา
25
50
75
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
78,018
41,092
28,793

2563

2564

1,999,320 2,039,304
-

-

240,000

240,000

-

-

25,800

25,800

2,265,120 2,305,104
100
100
22,652
23,051

2.6.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มีต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต จานวน 8,430,604 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย 33,722.42 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า จานวน
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า จานวน
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า จานวน
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า จานวน
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จานวน
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.- 4.
ไม่น้อยกว่า จานวน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า จานวน
1. กลุ่มวิชาแกน
จานวน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า จานวน
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
จานวน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า จานวน

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่1–3กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
ท
ป
อ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 3
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific Purposes
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication

3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skill
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002 ความจริงของชีวิต
Facts for Life
1521001 พุทธศาสน์
Buddhism
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
2061001 สังคีตนิยม
Music Appreciation
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of Socializing

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for Development
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
2521002 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Human Beings, Community, and Environment
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources Conservation
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1กลุ่มวิชาแกน
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
Business and Commercial Laws
3521103 หลักการบัญชี
Principle of Accounting
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3591111 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
3591112 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economists
3591113 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Micro-Economics 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macro-Economics 1

ไม่น้อยกว่า
จานวน

2.2กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3542503 การตลาดอิเลคทรอนิกส์
Electronic Marketing
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking
3592202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business Economics
3592301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Micro-Economics 2

จานวน

94 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
42 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
3592302
3593202
3593204
3593206
3593304
3593305
3593308
3593314
3594901
3594903

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macro-Economics 2
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน

3(3-0-6)

Financial Business Economics
การวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ
Projects Analysis and Business Plan
การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
Investment and Portfolio Analysis
เศรษฐกิจไทย
Thai Economy
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
Economics Information
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methods in Business Economics
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar in Business Economics

2.3กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3523204 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
Accounting of Business
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3592103 เศรษฐกิจชุมชน
Community Economy
3592203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3593203 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
Business Strategic Economics

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
3593207 เศรษฐศาสตร์การคลัง
Fiscal Economics
3593208 เศรษฐกิจการค้าชายแดน
Border Economy
3593209 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
Asia Economy
3593210 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Development Economics
3593302 วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ
Business Cycles and Economic Forecasting
3593307 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาจานวน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Economics
3594802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
Field Experience in Economics
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation to Cooperative Education
3503802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)

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

5(450)
1(45)
6(540)

3)หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3521103
3541101
3592101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3592102
1551402
3591113
3561101

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เศรษฐศาสต์มหภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
องค์การและการจัดการ
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

22

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
2562308
3592301
3591111
3593308
1551403

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3592302
3593304
3591112
3592201
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
การวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

23

รหัสวิชา
3542503
3592202
3593204
3593305
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การตลาดอิเลคทรอนิกส์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

รหัสวิชา
3593314
3593202
3593206
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

24

แผนการเรียนปีที่ 4 ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3594903
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3594901
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3594801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
รวม
รหัสวิชา
3594802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
8
หน่วยกิต (ท-ป-ค)
5(450)
5

2) แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
3594903
3594901
3503801

รหัสวิชา
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

หน่วยกิต (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
7
หน่วยกิต (ท-ป-ค)
6(540)
6

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก ง

ปีที่จบ
2553
2542
2542
2530
2541
2528
2552
2551
2557
2552

25

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
4
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
5
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
2
3
4
5

7
8
9

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่จบ
2541
2528
2542
2530
2553
2542
2552
2551
2557
2552
2544
2526
2551
2547
2537
2523
2535
2524

26

6

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ บธม.(บริหารธุรกิจ)
วทบ.(การบัญชี)
อาจารย์ชูเกียรติเนื้อไม้
บธ.ม. (การตลาด)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว บ.ม.(การบัญชีการเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน บธ.ม.(บัญชีการเงิน)
บช.บ. (บัญชีการเงิน)

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน(ต่อ)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์
ด่อนคร้าม
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา บุดสีทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์
ผลประเสริฐ

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา
จรัสวิญญู

14

อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน

15

อาจารย์พลอยพรรณ สอนวิทย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
บธ.ม. (การจัดการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอาหาร)

ปีที่จบ
2545
2536
2546
2526
2546
2537
2532
2559
2544
2536
2544
2540
2552
2548
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12

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
บธ.บ.(การตลาด)
ปรด. (ประชากรและการพัฒนา)
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ปรด. (บริหารธุรกิจ)
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกแผนสหกิจศึกษา หรือแผนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการภาคเอกชนภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 แสวงหาความรู้ และมีโลกทัศน์ที่สามารถบูรณาการเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ ได้ เพื่อพัฒนาตนเอง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดอย่างเป็นระบบ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4.2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และการเลือกให้
รูปแบบนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4
ระยะเวลารวม 540ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือจานวน 16 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การจัดทาโครงงานหรือการวิจัยไม่ได้เป็นข้อบังคับในหลักสูตรแต่สนับสนุนให้ นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับในหมวด
วิชาเฉพาะเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีจานวนผู้ร่วมงานโครงการ
ละ 2-5 คน และมีการจัดทาเป็น รายงานมีรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และทาภายในเวลาที่
กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
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โครงงานหรื อการวิจั ย หมายถึง การให้ นัก ศึกษาเป็ น ผู้ กาหนดหั วข้อ เรื่อ งที่จะศึ กษา
ค้นคว้า หรืองานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์และประโยชน์ที่
จะได้รับจากการทา มีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สามารถนามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีความรู้และความสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาวิชาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญญาเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานหรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางาน
ของนักศึกษา
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5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงาน วิจัย
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จากการติดตามความคืบหน้าการทาวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานอย่างเป็น
ระบบโดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 20%
5.6.2 ประเมินคุณภาพของการทาวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยกาหนดเกณฑ์ และ การประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนน
เป็นสัดส่วน 40%
5.6.3 ประเมินผลการนาเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษา
ในภาพรวม โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนน
เป็นสัดส่วน 40%
5.6.4 การให้ เกรดจากคะแนนที่ทาได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม คิดเป็น 100% ให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
2. มี ภ าวะผู้ น าความรั บ ผิ ด ชอบมี 1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมี
วินัยในตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม การกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจนกาหนดให้ทุก
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ คนมี ส่ ว นร่ ว มในการน าเสนอรายงาน เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้
สังคม
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
4. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์
ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพโดยการ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา รวมทั้งการศึกษา
และก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ดูงาน
ตนเองและทางานร่วมกับบุคคลอื่น 2. มอบหมายหัวข้อ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม
ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในกาสืบค้นข้อมูล
การนาเสนอ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์
3. กาหนดให้นักศึกษาได้ทาวิจัย และจัดสัมมนาในหัวข้อธุรกิจที่
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
4. มี ก ระบวนการคิ ด ที่ เป็ น ระบบ 1. พัฒ นาทักษะกระบวนการคิด โดยฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์
สามารถบูรณาการความรู้
ปัญหาจากกรณีศึกษา
ทางเศรษฐศาสตร์และแก้ปัญหา
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ
ได้อย่างมีเหตุมีผล
และวิชาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ชุมชนท้องถิ่น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1มีคุณธรรม จริยธรรม และ 1.1 ให้ความสาคัญในวินัย
จรรยาบรรณ
การตรงต่อเวลา การส่งงาน
1.2 มีระเบียบวินัยและ
ภายในเวลาที่กาหนด
ความรับผิดชอบ อดทน ขยัน
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
ซื่อสัตย์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
และความเสียสละ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก
ตนเอง สังคม
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
ดาเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ เน้นหลักทางทฤษฎีและ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สื่อสาร
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
2.3สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดูงาน
และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.4มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงทา 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
ความเข้าใจประเมินข้อมูลจาก
แก้ปัญหา (Problem Based
หลักฐานและนาข้อสรุปมาใช้
Instruction)

การประเมินผลการเรียนรู้
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้นา
และภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง
มีความสามารถในการทางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

การประเมินผลการเรียนรู้
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ

4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม

5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
นาเสนอผลงาน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร












1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
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1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

















4.2

5.1

5.2

5.3





กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์



















1511002 ความจริงของชีวิต



















1521001 พุทธศาสน์

















1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
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3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม



คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.3

1.4



2.1

2.2

2.3








2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

4.2





























5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย



2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง




2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา































2521002 อาเซียนศึกษา



















2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



















2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

































2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย









3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป






3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
































กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต
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2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1.1

1.2

1.3







4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย



1.4

2.1

2.2

2.3






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้













2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1




4.2

5.1

5.2



5.3











































4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















3524310 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน





























5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน
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4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ตรงต่ อ เวลา และปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งสถาบั น และ
สังคม
1.2 มี จิ ต ส านึ กสาธารณ ะที่
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

การประเมินผลการเรียนรู้

1.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่นักศึกษา
จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่ม
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.3 สร้างความตระหนักในเรื่อง
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกผลงาน
ผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง
1.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา

1.1 ประเมิ น จากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ย น
การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.2 ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ใน ก ารเข้ าร่ ว ม กิ จก รรม เส ริ ม
หลักสูตร
1.3 ปริมาณการกระทาทุจริตใน
การสอบ
1.4 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
1.5 ประเมินจากพฤติกรรม และ
การแต่งกาย

2.1 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เน้นการเรียนการสอนที่
เป็น Active Learning และบูณา
การกับศตวรรษที่21โดยจัดให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.2 จัดบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงเพื่อให้ นักศึกษา
ได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎี
สู่การประยุกต์ในการดาเนินชีวิต

2.1 การทดสอบย่อยสอบกลาง
ภาคและปลายภาคเรียน
2.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ร า ย ง า น
โครงการหรืองานวิจัยที่นาเสนอ
2.3 ประเมิ น จากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
2.4 ประเมินจากรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ หรือสห
กิจศึกษา
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2. ด้านความรู้
2.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ใน
หลั ก การ แน วคิ ด ท ฤษ ฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 มีความสามารถในการใช้
เหตุผลและเครื่องมือพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ได้
2.3 แสวงหาความรู้ และมีโลก
ทัศน์ที่สามารถบูรณาการ
เศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้
เพื่อพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์การสอน

มาตรฐานผลการเรียนรู้

4. ด้ าน ทั ก ษ ะค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและควารับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎระเบี ย บสั ง คม
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
และสังคม
4.2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ใน
ฐานะผู้นาและผู้ตาม

การประเมินผลการเรียนรู้

3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เช่น กรณีศึกษาการ
อภิปรายกลุ่ม
3.2 การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติ
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน
3.3 กาหนดให้นักศึกษาจัดสัมมนา
หรือปัญหาพิเศษ

3.1 ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา
3.2 ประเมินผลจากการทดสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิด
วิเคราะห์ด้วยการนาความรู้ทาง
หลักการทฤษฎีไปปรับประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมี
เหตุผล
3.3 ประเมินจากผลการนาเสนอ
อย่างเป็นเหตุเป็นผลศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์วิจารณ์และนาเสนออย่าง
เป็นระบบ

4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการมอบหมายงานให้ทาเป็น
กลุ่มที่ต้องประสารกับผู้อื่น
4.2 จั ดกิ จกรรมให้ นั กศึ กษาได้ ฝึ ก
ป ระส บ ก ารณ์ จริ งโด ย ก ารใช้
สถานการณ์ จริ งในชุ มชนหรื อการ
ให้บริการวิชาการ
4.3 การตั้งคาถาม และพิ จารณาการ
ตอบกลับ

4.1 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
4.2 ประเมินพฤติกรรมระหว่าง
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล
และคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถก าหนดประเด็ น
การศึ กษา สื บ ค้น รวบรวมข้ อมู ล
และสรุป ประเด็นจากแหล่งข้อมูล
ได้
3.3 ส าม ารถน าข้ อ มู ล แล ะ
หลั กฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ และ
บู ร ณาการความรู้ เพื่ อ เสนอแนะ
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง
เศรษฐศาสตร์และสังคมได้

กลยุทธ์การสอน
2.3 เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดจนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการจริง
2.4 จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
5.3 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนได้ ใช้ก าร
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และน าเสนอเชิ ง
ตัวเลข การเปรียบเทียบ

5.1 ประเมินจากเทคนิค
การนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
5.3ประเมินจากการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และสรุปประเด็น
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การเขียน และการเลือกให้
รูปแบบนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
5.3 สามารถเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค
การสื่อสารในการค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย และ
การนาเสนอได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.1

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1









2.2

3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3



























































































































41

วิชาแกน
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2562308กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
3521103 หลักการบัญชี
3541101 หลักการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3591111 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
3591112 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3591113 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1

1. คุณธรรม จริยธรรม

ตาราง (ต่อ)
รายวิชา

1.1

1.2

1.3

2. ความรู้

2.1

2.2



2.3

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1





3.2

3.3













4.2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.3 5.1 5.2 5.3
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วิชาเอกบังคับ
3542503 การตลาดอิเลคทรอนิกส์
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
3592202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3592301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2
3592302 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3593204 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3593206 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3593304 การวิเคราะห์โครงการและแผน
ธุรกิจ
3593305 การลงทุนและวิเคราะห์
หลักทรัพย์
3593308 เศรษฐกิจไทย
3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. คุณธรรม จริยธรรม











ตาราง (ต่อ)
รายวิชา

1.1

1.2

1.3

2. ความรู้

2.1

2.2




4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1
















































































4.2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.3 5.1 5.2 5.3






3.3






3.2









2.3

3. ทักษะทางปัญญา
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วิชาเอกบังคับ
3594903 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
3523204 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
3591101หลักเศรษฐศาสตร์
3592103 เศรษฐกิจชุมชน
3592203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3593203 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
3593207 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3593208 เศรษฐกิจการค้าชายแดน
3593209 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
3593210 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3593302 วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์
ทางเศรษฐกิจ
3593307 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

1. คุณธรรม จริยธรรม











ตาราง (ต่อ)
รายวิชา

1.1

1.2

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.3

3.1

4.1

































1.3

2. ความรู้

2.1

2.2

3.2

3.3

4.2

4.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา
3594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
3594802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์
3503801การเตรียมสหกิจศึกษา
3503802 สหกิจศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

45
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามประกาศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร เรื่อ งแนวทางการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั ก ศึ กษา วัน ที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
2.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
2.1.4.1 ให้ นั กศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมิน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา
2.1.4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
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2.1.4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านที่ระบุ
2.1.4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สารวจการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อที่ 16

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน
เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การ
ประเมินผล ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ และเทคโนโลยี
2.13 สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ทาวิจัย เพื่ อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ที่ จะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 ก าหนดให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนการพั ฒ นาความรู้แ ละ
คุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่
ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณา ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั กสู ต รจะสะท้ อนไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานหลังจากจบ
การศึกษา ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ 5 ด้าน เพื่อนาผล
ประเมิน และข้อเสนอแนะมาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั กสู ตร เนื้ อหารายวิช าที่ มีใน
หลักสูตร การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้
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บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนาข้อวิพากษ์มาใช้ ในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
2) ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่
เรียน โดยกาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นครบตามประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก
า
แ
พ
ง
เ
พ
ช
ร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
1) การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย
คณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนา
แนวทางในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุ มหารือเพื่อ จั ดโครงการส่ งเสริม และพัฒ นานั กศึกษาทุ กชั้นปี ในด้านต่ าง ๆ ผ่ านการดาเนิ น
โครงการ ประเมินความสาเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับ
เอกสารของอาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสั งคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่ งข้อความผ่ านระบบเครือข่าย
สาขาวิชา เข้าพบขอคาปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มี ก ระบวนการคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่ เข้ าสอนโดยยึ ด ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การสอบทั้ งข้ อ เขีย นและสั ม ภาษณ์ โดยอาจารย์ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาใน
สาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารย์ ผู้ ส อน จั ด ทารายงานสรุป ผลการด าเนิ น การสอนในแต่ล ะภาคการศึก ษา
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร พิ จารณา วางแผนการจั ด การเรีย นการสอน การ
ประเมินผล และรายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและ
สรุปผล เพื่อนามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน
การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
สอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอก
ประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้สื่ อการเรียนออนไลน์ ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและ
ประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร หรือ อาจารย์ พิ เศษจากองค์ ก รเฉพาะทางภายนอกมาให้ ค วามรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง
หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี
3) จั ด ให้ ห ลั กสู ตรมีร ายวิช าทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ และมีกิ จกรรมส่ งเสริม ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้ มีประสบการณ์
การทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชา
เดียวกัน ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม
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ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค)
5.3 การประเมินผู้เรียน
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้
ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผล
การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้
เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/
การเข้าร่วมกิจ กรรม ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการ
ประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยการศึกษา
ค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
กาหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอนเพื่อ
สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดย
บริหารจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ทรัพยากรการเรียน
ลาดับที่
รายการ
จานวน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์
92 เครื่อง
2
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
15 เครื่อง
3
เครื่องฉาย LCD Projector
3 เครื่อง
4
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
1 ชุด
5
เครื่องโทรทัศน์สี
2 เครื่อง
6
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2 เครื่อง
7
เครื่องถ่ายเอกสาร
1 เครื่อง
8
เครื่องอัดสาเนาระบบดิจิตอล
1 เครื่อง
9
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
1 เครื่อง
6.2.2 ห้องสมุด
มีการจัดสรร ให้บริการวารสาร เอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งห้องสมุดคณะและสานักวิทยบริการ จัดให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
นอกจากนี้สาขาวิชายังมีเอกสารตัวอย่างผลการดาเนินโครงงานไว้ให้บริการ
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์
2) มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการเพื่อเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ตารา สาหรับอ่าน
ประกอบในวิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินโดยสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ
เช่น หนังสือ ตารา ห้องปฏิบัติการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5- 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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X
X
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X
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X

X

X

X

X
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X

X

X
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หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
X
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

X

X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่
ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
1.2.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์ผู้ ส อนและจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของ
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมิ น โดยผู้ มีส่ วนร่ วม (Stakeholders) ได้ แก่ ผู้ เรียนผู้ ส อนผู้ ป กครองศิ ษย์ เก่าผู้ ใช้
บัณฑิตผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิ น ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ งานของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3.การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึ กษาปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรติดตามผลการดาเนิน งานตามดัช นี บ่งชี้ ห มวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอ
ผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts
from various information resources and to practice critical thinking, synthesis and
summarizing, including to present the study by verbal and written communication.
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
Principles, language usage and communication to achieve
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as an
assessment of speaking and writing.
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
Writing basic sentences based on English grammar, reading short
passages, listening to and speaking from various dialogues.
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1551002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
This course emphasizes on English structure and forms based on
diverse situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking,
reading and writing for communication.
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึ กการฟั ง การเขียน การอ่ าน การเล่ าเรื่อ งและอธิบายด้ว ยค าศัพ ท์ และส านวน
ภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่ อ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations,
practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using
Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about
everyday life for applying in real situations.
1571001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียงการฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life.
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1571002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ างเหมาะสม เพื่ อ การเดิ น ทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่อ งบิ น การเข้ าพั ก โรงแรม
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจ จัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping
and other situations that related to businesses, to behave as a nicecountry host.
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน

ชีวิตประจาวัน
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษา
เกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking,
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling and
explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for basic
communication.
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรีย นรู้พยัญ ชนะ สระและการออกเสี ยง หลักไวยากรณ์ พื้นฐาน คาศัพท์และ
สานวนฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar,
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic
conversations.
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1691002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาพม่ า ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
คาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking,
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and
explaining with Burmese vocabularies and expressions for basic communication.
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปั จจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข
Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors,
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior,
emotional intelligence, self-understanding, self-development, human relations,
teamwork, and social living with happiness.
1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
The process of human thought, logical thinking and reasoning,
analytical thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical
thinking, problem solution and idea application in daily life.
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1511001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion
for human beings, application for ethical principle to develop the quality of life for
individual and society.
1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิ ตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and
ethical principles for happy life and peaceful society.
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ ป ระกอบต่ างๆ และลั กษณะส าคัญ ของพระพุ ท ธศาสนา หลั กธรรม
สาคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine
of Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing
in daily life and developing oneself and society.
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1631001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้ ส ารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
Definition, significance, role of information technology, information
literacy standards, information resources, information resource management system,
information sources, search engines for information resources, information access,
reference, and research presentation.
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
Aesthetics related to impression and affection of nature and
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture,
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual arts
presentations leading to the values in beauty and story through learning process of
basic principles of visual arts appreciation and academic criticism.
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจ าแนกข้ อ ต่ า งในศาสตร์ ข องความงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts,
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions,
theories of seeing, hearing, moving and performing.
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2061001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
Fundamental components of music, Thai musical instruments,
western musical instruments, the combination of Thai and western musical bands,
common forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒ นาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒ นา
ภาวะผู้นา การตัดสิน ใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒ นาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Definition, an emphasis, conceptual development and leadership
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement,
communication and teamwork development, confliction management and charging
management.
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
Definition, importance and components of personality, personality
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing.
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปั จ จั ยที่ กาหนดลั กษณะความเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุ บัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
Political development history, economy, Thai social and culture,
conditions or factors of determining and changing political structure economy, Thai
society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to present,
understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society.
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ
ทางสั ง คมของพลเมื อ ง กระบวนการพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
Social role, conscience, and responsibility of being good members of
society, civic social engagement, development process for public mind, being good
citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for prevention and
suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and
solutions of corruption by applying citizenship concepts.
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่ มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
Significant interdisciplinary social science phenomena around the
world, ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern
global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society
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and culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions
for new world, global citizenship, gender and sexuality and modern society.
รหัสวิชา
2521001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุ ตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่
และสั งคมหลั งสมัย ใหม่ผ่ านวาทกรรมว่าด้วยการพั ฒ นาทั้ งการเปลี่ ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรมและวิถีชีวิต อัน เป็ น ผลมาจากโลกาภิ วัต น์ และขบวนการเคลื่ อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์
Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the
world and Asian countries including to explore the transformation of agriculture to
industrial society and modernity to post modernitywith discourses in accordance,
development and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as
a result of globalization and social movement of localization.
2521002

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒ นธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ ายอย่ างเสรีของสิ น ค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน
Definition, importance, background, charters, politics, economy,
society, culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic
zone, free circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market,
tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap.
2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลั งงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญ หาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Ecology, human beings, community, environment, relations among
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the
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impact of human activities on environment such as energy consumption and
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation principles,
participation in integrative management, and sustainable development.
รหัสวิชา
2541002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่ วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒ นาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืน
Local resources management with systematic integrative
management focusing on social measures, economics, law, good governance, local
wisdom, participation, sufficiency, environment management, sustainable
development, and geographic information technology in order to emphasize
community, locality, and sustainability.
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการ
ทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution,
Thai democratic development including political process, role and duties of political
institutions, governing management, analyzing problems and future tendency of Thai
politics.
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้น ฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws.
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รหัสวิชา
3501004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ
Definition, significance and processes of business initiation, business
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, market
entry and business assessment and improvement.
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัว
เพื่ออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
Financial planning and management in daily life for personal and
family future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and
entertainment.
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business
theories, ethics and responsibility, related law trends to be the entrepreneur.
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลั ก การ และแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
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Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind,
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of
local wisdom in the context of new-age society, conceptual model of sufficiency
economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy
philosophy’s principles to live in the changing society appropriately.
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
The significance and the necessity of sports and recreational activities
to improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of
sport and recreational activities on physical, mental, emotional and social,
assessment of one’s health, select of types of sports and recreations, train of basic
sport skills and to organize the recreational activities.
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกายหลักการ
และขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถาน
บริการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the
selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the
equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness
test.
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รหัสวิชา
4001002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
The definition of science and technology, elements and the process
of acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in
everyday life.
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments andNatural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้ อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ ความส าคัญ ของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ในประเทศแล ะโลก ปั ญ หา ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
Definition and category of environment and natural resources,
importance of the environment and natural resources, the environment and humans.
The environmental condition currently occurring in the country and the world.
Impact on the environment and natural resources, conservation and sustainable
management of natural resources, coupled with the moral and ethical principles.
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
Healthy, disease prevention and drugs, first aids , health promotion,
communicable disease, sexually transmitted disease, contraception, accident
prevention, health care and environment for careers and health care coverage.
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4091001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การ
คานวณภาษีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax
calculation,introduction to mathematical finance, application of mathematics in
everyday life.
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency,
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice
using statistical software and decision making.
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Using operating system, utility programs, using the internet,
information searching, learning for information technology and communication,
applied to education, the laws and morality ethics in information technology.
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Using tools and methods in the design and development of websites,
the application of the system of organization, creating and designing webpages by
using computer software.
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4121006

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
Using word processing software, presentation software and electronic
spreadsheet software for application in the daily life.
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม
การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่อการผลิ ตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ป ระโยชน์ ผลกระทบจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural
production systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture,
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products and
their user, the impact of the agricultural occupations.
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อัน ตรายจากอาหาร ปั ญ หาสุ ขภาพและโรคที่ เกิด จากอาหาร สิ่ งเจื อปนและสิ่ ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับ สุ ขภาพ ผลิ ตภัณ ฑ์เสริมอาหาร อาหารชีว จิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
Food hazard, health problems and food borne disease, effect of
impurities and food contaminants on human health, principles of food consumption
for good health, food hygiene for health, dietary supplements, organic food, food
and herbs, genetically modified food, food labeling and nutrition labeling.

70
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ที่ น ามาใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน เทคโนโลยี ท้ อ งถิ่ น
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบารุง
Background on the technology used in everyday life, local technology,
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and
equipment maintenance.
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1551402
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างองค์กรและคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
Prerequisite:None.
Business English practice for daily contact, making on the phone,
communication between organizations hotels, inside and outside, ordering goods
and products, organize structuring as well as business specification words.
1551403

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การนาเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการ
ประชุม
Prerequisite:1551403Business English 1.
Business English practice on globalization, financing and banking,
company presentation, business reporting, marketing, negotiating, agenda,
memorandum as well as reporting on a meeting.
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3541101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์สาหรับส่วนประสมการตลาด
การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด
Roles and importance of marketing to social and economy,
development of marketing concept, operations and functions, business
environment, international and cultural, characteristics and purchasing behaviors of
each markets, factors to determinate of marketing mix, strategies for marketing mix,
applying for modern technology to marketing operations.
3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการหน้าที่ของการจัดการ
ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การนาและการควบคุมพร้อมทั้งนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทางานใน
องค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Types of organizations, management concepts and theories,
management functions from strategic planning and management, organization
structuring, to human resource management, directing and control, management
theory application to achieve goal of organization and modern management
techniques.
2562308

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
3(3-0-6)
Business and Commercial Laws
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล นิติ
กรรมและสัญญา ทรัพย์สิน หนี้ เอกเทศสัญญา ค้าประกัน จานอง ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้ง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Study general knoeledge of laws, civil and commercial Law which
involve with person, juristic acts and contract, oroperty, obligation, specific contracts,
surety ship, mortgage, pledge, agent, broker and bill including intellectual property
laws.
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3521103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principle of Accounting
ข้อสมมติทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ทาบัญชี
หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการข้างต้น ประกอบด้วย
สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การ
จัดทางบการเงินสาหรับกิจการ บริการและกิจการซื้อขายสินค้า
Accounting Assumptions The difference in function between the
accountant and bookkeeper with accounting documents for accounting. The entries
listed above contain the general journal. Special journals Recorded in the ledger trial
balance adjustments. The preparation of financial statements for the Company.
Business Products and Services
3591111

คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Economics
การนากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ สมการและ
กราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึมแคลคูลัสของฟังก์ชัน สมการเชิงเส้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวและ
หลายตัว การหาค่าต่าสุดและค่าสูงสุด การอินทีเกรดและการดิฟเฟอเรนเชียล
Implementing rules applied in economic theory, mathematical equations
and graphs, linear algebra, logarithms and calculus functions, linear equations, simple
and multiple derivatives, maximum and minimum values of function, Integration and
differential.
3591112

สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Economists
ศึกษาทฤษฎีสถิติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การหาช่วงความเชื่อมั่นอนุกรม
เวลา และดัชนี
Theory to applied statistics in economics, probable theory, random
variables, sampling, estimation, hypothesis testing, chi-square, analysis of variance,
simple and multiple regression analysis, simple and multiple correlation analysis, the
confidence interval for time series and index.
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3591113

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
History of Economic Thought
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ของนั ก ปราชญ์ ท างเศรษฐศาสตร์ส มั ย โบราณสมั ย
พาณิ ช ย์ นิ ย มฟิ ซิ โ อแครตส์ ค ลาสสิ ค นี โ อคลาสสิ ค เคนส์ ยุ ค หลั งเคนส์ แ ละวิ วั ฒ นาการ มาเป็ น
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
Concept of ancient economic philosophers, Mercantilism, Physiocrat,
Classic, Neoclassic, Keynesian, Post-Keynesian and modern economics
3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro-Economics 1
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจการทางานของกลไกราคาอุปสงค์และอุปทานของสินค้าทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคพฤติกรรมการผลิตต้นทุนการผลิตการกาหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และ
ไม่สมบู รณ์ รูป แบบต่า งๆเปรียบเที ยบประสิท ธิภ าพการจัดสรรทรัพยากรการผลิ ตในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดอื่นๆ
Concepts and applications of economic theories related
to basic economic problems, price mechanism, demand and supply of goods, basic
theory of consumer behavior, production behavior, production cost, price
determination in perfect competition market and other imperfect competition
markets, the comparison of the efficiency of resource allocation, production in
perfect competition market and other type of markets.
3592102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macro-Economics 1
ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดัชนีชี้ส ภาวะเศรษฐกิจมหภาค
เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาคการคานวณรายได้ประชาชาติทฤษฎีการกาหนด
รายได้ประชาชาติดุลยภาพตลาดการเงินอุปสงค์และอุปทานของเงินปัญหาการว่างงานปั ญหาเงินเฟ้อ
และเงินฝืดนโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจดุลการชาระเงิน
ตลาดเงินตราต่างประเทศและการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน
Definitions and methodologies of economics, macroeconomic
indicators, targets and problems of macroeconomics, national income calculation,
theory of national income determination, equilibrium, money market, demand and
supply of money, unemployment problem, inflation and deflation problem,
monetary and fiscal policy, balance of payment, foreign exchange market and
determination of exchange rate.
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3542503
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Marketing
หลักการแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
การเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาการส่งเสริมการขาย
การนามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The various concepts related to electronic commerce, network links,
analysis of electronic commerce, method of advertising, promotions, business
application or facilitate business through electronic principle analysis of consumer
behavior in purchasing through electronic media.
3592201

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
วิวัฒนาการ บทบาทและชนิดของเงินตรา ทฤษฎีการเงิน ตลาดการเงิน เครดิต หนี้
ดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆธนาคารกลางและนโยบายการเงิน และเครื่องมือ
ทางการเงิน
Evolution, roles and types of currency, monetary theories, money
markets, debt, credit, interests, commercial banks and other financial institutions,
central bank and monetary policy and financial instruments.
3592202

3(3-0-6)

Agricultural Business Economics
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เผชิญกับ
การประกอบธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การจัดการรูปแบบที่ดิน แรงงานและทุนและนามา
วางแผนวิเคราะห์การตลาดในด้านต่างๆ การแข่งขัน ผู้ซื้อและพยากรณ์ตลาด การกาหนดกลยุทธ์
การจัดการส่วนผสมการตลาดและความเสี่ยง การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
An application of economic principle and business methods in decision
making to problem confronting agricultural business, problems in acquisition
organization and management of land, labor and capital. And marking planning
process. Methods for analyzing marketing: competition, buyer and forecasting.
Management strategies in marketing mix and risk international marketing of
agricultural products.
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3592301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Micro-Economics 2
โครงสร้างตลาดลั กษณะต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โครงสร้าง
ตลาดผู ก ขาดโครงสร้ างตลาดผู้ ข ายและผู้ ซื้ อ น้ อ ยราย และโครงสร้า งตลาดกึ่ งแข่ งขั น กึ่ งผู ก ขาด
ประสิทธิภาพของการจัดสรร ทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดเหล่านั้น ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการ
ผลิ ต เศรษฐศาสตร์ ส วั ส ดิ ก ารเบื้ อ งต้ น ความล้ ม เหลวของกลไกตลาดที่ น าไปสู่ ห ลั ก การ ของ
เศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ
Several market structures such as perfect competition market,
monopoly market, seller and buyer market structure and monopolistic market
structure, efficiency of resource allocation under those market structures, game
theory, factor market, basic welfare economics, failure of market mechanism leading
to various economic principles such as economic of natural resources and
environment and health economics.
3592302

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macro-Economics 2
การวิเคราะห์การกาหนดรายได้ประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิตตลาด
การเงิน ตลาดแรงงาน และตลาดต่างประเทศในการกาหนดระดับรายได้ การจ้างงานและระดับราคา
โดยทั่วไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มคลาสสิค และนโยบายการเงิน และการคลังที่มีผลต่อการจ้าง
งานและระดับราคา
Analysis of national income determination, relations among output
market, money market, labor market, and international market that determine
income level, general employment and price, general employment and price,
classical economic theories, and monetary and fiscal policies affecting employment
and price.
3593202

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
ศึกษาแนวทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น ทฤษฎีและนโยบายการกีดกัน
การค้า และผลที่ มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎี และนโยบายการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจทฤษฎีและ
นโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไขดุลการค้า
และดุ ล การช าระเงิน การเงิน ระหว่างประเทศกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โครงสร้างสิ น ค้ าเข้าและ
สินค้าออกที่สาคัญของไทย ปัญหาดุลการค้าและดุลการชาระเงินของไทย
Basic international trade theories, theories and policies of trade
protection and its effects on economic system, theories and policies of economic
integration, theories and policies of international investment, monetary market,
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รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
balance of trade and balance of payments, solutions concerning balance of trade
and balance of payments, international money and economic development,
structure of essential imports and exports, balance of trade and balance of
payments problems.
3593204

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อใช้ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิ จ โดยครอบคลุ ม ถึ งการวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์ อุ ป สงค์ ก ารผลิ ตและต้น ทุ น
ลั ก ษณะโครงสร้ า งของตลาดและทฤษฎี ร าคาการตั้ ง ราคาในทางปฏิ บั ติ ก ลยุ ท ธ์ ในการแข่ ง ขั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ราคาต้นทุนและกาไรการวิเคราะห์งบลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุน
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
An analysis and application of microeconomic theories to the decisionmaking process in business included the analysis, estimation and forecasting of
demand; production and cost; market structure and price theory, pricing in practices,
and competitive strategies; the relationship among demand, price, cost and profit;
capital budgeting analysis and investment decisions; and short-term and long-term
objectives of the organization.
3593206

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3(3-0-6)
Financial Business Economics
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินการวางแผนกาไรงบประมาณเงินสดการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารลูกหนี้การบริหารสินค้าคงเหลืองบประมาณการลงทุนการขอและอนุมัติ
สินเชื่อการประกันภัยการบริหารความเสี่ยง
Financial ratio analysis, profit planning, cash budgets, working capital
management, account receivables management, inventory management, investment
budget, the application for approval, insurance and risk management.
3593304

การวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business plan and Projects Analysis
แนวคิดเบื้องต้นและขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
การประเมินค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณา
เปรียบเทียบโครงการ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและประโยชน์ผ่านระบบตลาดโดยตรง
ความรู้เบื้องต้นในการประเมินค่าผ่านตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่านตลาด การประเมินประสิทธิภาพของ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ต้นทุน ปัญหาและข้อจากัดต่างๆของการวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ กรณีศึกษาการวิเคราะห์
โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ
Basic concept and step in cost-benefit analysis, measurement of
benefit and cost over time, criteria for comparison of project, economic evaluation of
costs and benefits using market approach, introduction to non-market evaluation
approach, cost-effectiveness analysis (CEA), limitation and problem of project analysis
and Business plan; a case study of an application of project analysis in private and
public projects.
3593305

การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ และตลาดทุน ดุลย
ภาพของราคา และผลตอบแทน การประเมินสมรรถภาพของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์
Types of securities, theories of investment and capital market,
equilibrium of price and return, evaluation of management capability.
3593308

เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Thai Economy
ศึกษาลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในระดับจังหวัดการพัฒนาภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจโลก
ปัญ หาเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ความยากจน การกระจายรายได้และนโยบายในการแก้ปัญ หาและ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ
Thai economic structure and provincial economy, the development of
agricultural sector, industrial sector and service sector, the link of Thai economic
system with world economy, important economic problems such as poverty, income
distribution, policy solutions and impacts analysis of international trade.
3593314

สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Economics Information
แนวความคิดรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแนวทางการพัฒนาการ
วิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเน้นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์
Concept and form of management of information system,
development methods, analysis and evaluation of effects of management of
information system, emphasizing economic perspective.
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3594901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methods in Business Economics
เศรษฐศาสตร์ กับ การวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนดหั วข้อ และประเด็ น
สาหรับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิง คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล กรรมวิธีทางข้อมูล สถิติวิเคราะห์
ส าหรั บ การวิจั ย การเขีย นข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การบริห ารงานวิจั ย
จรรยาบรรณนักวิจัย
Economics and Research; research method classification; topics and
issues determination; literature review; conceptual framework and hypothesis;
population and sampling; qualitative research; data collection; data processing;
analysis statistics for research; research proposal writing; research report writing;
research project administration; researcher ethics.
3594903

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Economics
ศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน โดยนาปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์และ
อภิปราย พร้อมสรุปเป็นรายงานผลการสัมมนา
Education and economic issues, current business, problem discussion
and analysis for a conclusion and report.

กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
3523204

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Accounting of Business
ลักษณะและความสาคัญของการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ แนวคิดทางด้านต้นทุน
และการจ าแนกประเภทต้ น ทุ น ระบบต้ น ทุ น งานสั่ งท า ระบบต้ น ทุ น ช่ ว งการผลิ ต ระบบต้ น ทุ น
มาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงาน
Nature and important of accounting for business, accounting system of
cost of order, cost of production and standard cost, relationship among cost quantity
and profit using the cost data for determining planning and operational.
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3591101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Basic economic concepts relating to demand and supply, economic
behavior of consumers and producers, importance economic sectors, national
income, fiscal policy, monetary policy, international trade and economic
development.
3592103

เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Eommunity Economy
ขอบเขต ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนครัวเรือนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน รูปแบบ
และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนโยบาย ทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการสหกรณ์
Scope, definitions and importance of community economy;
household in community economy and policy for development of community
enterprises, concepts of community enterprises; forms and classification of
enterprises in a community; policy, direction trends in community enterprises and
cooperative.
3592203

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
ความส าคัญ ของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาโครงสร้างตลาดพฤติกรรมและการแข่งขัน ของผู้ ผ ลิ ตในอุต สาหกรรมและผลของ
นโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
The importance of industrial in economy system, knowledge and
understanding about industrial economics instrument, relationship among industrial
and another sector in economy system. Study of market structure, behavior,
competition and result of government policies.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาขึ้นมา
เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
วิธีการประเมิ น คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ าความเสี ยหายของสิ่ งแวดล้ อ ม วิเคราะห์ น โยบายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการและควบคุมนโยบายที่สร้างแรงจูงใจ
The relationship between an economy and the environment,
development of environmental economy, instruments used to analyze problems of
environment, the valuation method, cost evaluation of environment, policies related
to environment both command-and-control policy and incentive-based policy
3593203

เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategic Economics
บทบาทของตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ความสาคัญของการ
ทากลยุทธ์ในภาคธุรกิจ การวิเคราะหปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ในธุรกิจ
และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธฺ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาใน
ภาคธุรกิจ
The role of the market affected business and economy system,
importance of strategic in business sector; internal and external environment
analysis; strategic formulation in business; guidelines for strategy implementation;
strategy control, strategy evaluation and case study to analyze in business.
3593207

เศรษฐศาสตร์การคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Economics
ลักษณะของการคลังรัฐบาล เครื่องมือทางการคลัง วิธีการศึกษาการคลังรัฐบาลความสัมพันธ์
ของการคลังกับระบบเศรษฐกิจ งบประมาณ วิธีการจัดทางบประมาณของรัฐรายรับและรายจ่าย ภาษี
อากร และผลกระทบของงบประมาณ รายจ่าย ภาษีและหนี้สาธารณะที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
การคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังหนี้สาธารณะและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ
The nature of government fiscal, tools and methods of government fiscal,
relationship of the economy, budget to finance the preparation of the state budget,
tax revenues and expenses and the impact of tax expenditures and public debt on
the economy, government policies for economic stabilization and growth, the
relationship between monetary policy and fiscal policy, public debt and policies for
managing public debt.
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รหัสวิชา
3593208

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เศรษฐกิจการค้าชายแดน
3(3-0-6)
Border Economy
ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจการค้าชายแดน แนวคิดการจั ดการธุรกิจการค้าชายแดน
การตลาดสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชายแดน ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม องค์กร กฎระเบียบ
และพิธีการที่เกี่ยวข้องกับ การค้าชายแดน โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนการส่งออกและการ
น าเข้ า ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และการจั ด การปั ญ หาและอุ ป สรรคของธุ รกิ จชายแดนกรณี ศึ ก ษาธุ รกิ จ
ชายแดน
Characteristics and structures of border business; concepts of border
business management; marketing of commodities and products in border; social and
cultural factors; institutions, regulations and protocols concerning border trade;
economic structures of border provinces; imports and exports; logistics system and
management; problems and obstacles of border business; case study of border
business.
3593209

เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
3(3-0-6)
Asia Economy
ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียทั้งทางด้านการผลิตการตลาดแนวคิด
และการพัฒ นาเศรษฐกิจในประเทศเหล่ านั้นความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยการได้เปรียบในการ
แข่งขันเชิงการค้าระหว่างประเทศ
Economic structure in Asia including production, marketing, concepts
of economic development in those countries, the connection with Thai economy
and the competitive advantage of international trade.
3593210

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้อยพัฒนา โดยพิจารณาใน
หัวข้อ ที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี
ทฤษฎีความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจยุทธวิธีในการพัฒ นาและจุดหมายปลายทาง ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ
Nature of economic and social structure of underdeveloped countries
by considering topics related to general economic situations, demography, culture,
politic and technology, economic growth theories, development strategies and
objectives of economic development.
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รหัสวิชา
3593302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Business Cycles and Economic Forecasting
ศึกษาทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจการลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยการคาดการณ์เศรษฐกิจ
เปิดวัฏจักรธุรกิจทางเศรษฐศาสตร์การพยากรณ์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี และ
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Business cycle theory, investment, financial interest rate, forecasts
open economy leading economist economic forecast time series analysis, indices and
economic indicators of the country.
3593307

เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพแรงงาน ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของ
รัฐในตลาดแรงงานทั้งในฐานะผู้จ้างและในฐานะผู้กากับ การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการต่อ
แรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัฒน์ต่อการจ้างงาน
Demand and supply labor both in short and long run; labor
development; labor market; wage structure; roles of labor union; role of government
as an employer and as a regulator; body of social protection policy; discrimination in
labor market and effect of globalization on employment.
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3594801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Economics
การเตรี ย มความพร้อ มของผู้ เรีย นก่ อนฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ในด้ านการรับ รู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์
To prepare the students prior professional experiences in the field of
knowledge. The quality and opportunity of occupation, to development students’
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic appropriate to the
professional experience Economics.
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รหัสวิชา
3594802

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
5(450)
Field Experience in Economics
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

เศรษฐศาสตร์
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจ โดยนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง เฉพาะด้านตามความสนใจ
Preparation of students’ prior professional experiences in the field of
knowledge, the quality and opportunity of occupation, development of students’
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic appropriate to the
professional experience economics.
3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation to Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงการนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
The concept, Philosophy, procedure and regulations relating to
cooperative education. Training about career technical, interview and the basic
knowledge in practice in order to develop themselves. Guide for the prepare of
project reporting performance, report writing and presentation the project at lease
30 hours.
3503802

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 35038031 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เต็ ม เวลา โดยจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามที่ ก าหนดใน
หน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมาก
ที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
Prerequisite: 35038031 Preparation to Cooperative Education.
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Practice in full time, which requires the full duration of the actual
operation, as determined by the government. Organizations, enterprises or private.
Learn for the experience, quality and standards, the agency determined. Provide an
orientation before the actual work. Supervision by a supervisor. And the Post-Training
on the details of the operation. And compensation or welfare are served to students
as needed.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ((หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ โดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้ง
การเพิ่มรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมกับความต้องการของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษBachelor of Economic Program in Business.
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Economics
(Business Economics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)B.Econ.(Business Economics)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับปรุงชื่อหลักสูตรจาก
เศรษฐศาสตร์การเงินการ
คลัง เป็นเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Economic Program inFinance and Fiscal
Economics.
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Economics
(Finance and Fiscal Economics)
ชื่อย่อ (ไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Econ. (Finance and Fiscal Economics )

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
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หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสาหรับการทางาน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจใน
สถานการณ์ของโลกและสังคมที่มคี วามแตกต่างหลากหลายและเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสาหรับการ
ทางาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/
วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ สมบัติดังนี้
1.มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ในการแก้ปญ
ั หาการ
ทางานได้
3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความ
พร้อม
ด้านสังคมที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวิตในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับ
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร มี ค วามเข้ าใจในปั ญ หา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
พื้นฐาน และกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจ มีความสามารถในการใช้
เหตุผลและคิดวิเคราะห์ในรูปขององค์รวมทางเศรษฐศาสตร์ มีทั กษะและ ประสงค์
ความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับการปลูกฝังให้
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน
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หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.หมวดวิชาเลือกเสรี

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Business English 1)
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่างองค์กร
ศัพท์และสานวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่แตกต่างกัน ศัพท์
เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทาง
ธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
คงเดิม

คงเดิม
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1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่าง
องค์กร ศัพท์และสานวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่
แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ
Business English practice for daily contact, making on the
phone, communication between organizations hotels,
inside and outside, ordering goods and products, organize
structuring as well as business specification words.
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
(Business English 2)
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การใช้ ภ าษาในระดั บ ที่ ก ว้ า งขึ้ น โดยเน้ น การใช้ ภ าษาในการ
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการ
แลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ แลกเปลีย่ นทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
ที่หลากหลาย เช่น การนาเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า การเงิน การ สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การนาเข้าและการส่งออก การขนส่ง
ธนาคาร การโรงแรม
สินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม
Prerequisite:1551403Business English 1.
Business English practice on globalization, financing and
banking, company presentation,business reporting,
marketing, negotiating, agenda, memorandum as well as

สาระที่ปรับปรุง

90
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
reporting on a meeting.

สาระที่ปรับปรุง
ปรับออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชา

2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6)
Business and Commercial Laws
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมและสัญญา ทรัพย์สิน หนี้ เอกเทศสัญญา ค้า
ประกัน จานอง ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา
Study general knoeledge of laws, civil and
commercial Law which involve with person, juristic acts and
contract, oroperty, obligation, specific contracts, surety ship,
mortgage, pledge, agent, broker and bill including
intellectual property laws.
3522103หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3522103หลักการบัญชี 3(3-0-6)
(Principle of Accounting)
Principle of Accounting
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่าง
และผู้ท าบั ญ ชี หลั กบัญ ชีคู่ เอกสารประกอบการบั นทึ กบัญ ชี การบัน ทึ ก พนักงานบัญชีและผู้ทาบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึก

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชา
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3503103กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
(Business Laws)
ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม
และสัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน จ้างทาของ ยืมฝากทรัพย์ ค้าประกัน จานอง
จานา ตัวแทนนายหน้าประกันภัย ตั๋วแลกเงิน เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตร

คงเดิม
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สาระที่ปรับปรุง
รายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวัน บัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวัน
เฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การ ทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง
จัดทางบการเงินสาหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า
รายการปรับปรุง การจัดทางบการเงินสาหรับกิจการบริการและกิจการ
ซื้อขายสินค้า
Accounting Assumptions The difference in function
between the accountant and bookkeeper with accounting
documents for accounting. The entries listed above contain
the general journal. Special journals Recorded in the ledger
trial balance adjustments. The preparation of financial
statements for the Company. Business Products and
Services
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
คงเดิม
(Principles of Marketing)
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสาคัญ ของการตลาด สภาพแวดล้อม
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสาคัญของการตลาด
ทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือก สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาดเป้ า หมาย พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ส่ ว นประสมการตลาด
ซึ่ ง การตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสม
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการ
ตลอดจนการปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
Roles and importance of marketing to social and
economy, development of marketing concept, operations
and functions, business environment, international and
cultural, characteristics and purchasing behaviors of each
markets, factors to determinate of marketing mix,
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3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization andManagement)
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่ วไป การวางแผน การจัด สายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภท
ของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุก
ๆ ด้ า น ในแง่ ก ารวางแผนการจั ด คนเข้ า ท างาน การสั่ ง การ การจู ง ใจ
คนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบาย
ทีต่ ั้งไว้
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3591111คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistic forEconomics)
การน ากฎ เกณ ฑ์ ท างค ณิ ต ศาสต ร์ ม าป ระยุ กต์ ใน ทฤษ ฎี
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึมแคลคูลัส
ของฟังก์ชัน สมการเชิงเส้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวและหลายตัว การหา
ค่าต่าสุดและค่าสูงสุด การอินทีเกรดและการดิฟเฟอเรนเชียล
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สาระที่ปรับปรุง
strategies for marketing mix, applying for modern
technology to marketing operations.
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
คงเดิม
Organization andManagement
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การ
จัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่
สาคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้าทางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้
Types of organizations, management concepts and
theories, management functions from strategic planning and
management, organization structuring, to human resource
management, directing and control, management theory
application to achieve goal of organization and modern
management techniques.
3591111คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
Mathematics and Statistic for Economics
การนากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึม
แคลคูลสั ของฟังก์ชัน สมการเชิงเส้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวและ
หลายตัว การหาค่าต่าสุดและค่าสูงสุด การอินทีเกรดและการดิฟเฟอเรน
เชียล
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3591113 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(History of Economic Thoughts)
วิวัฒนาการของแนวความคิดนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยต่างๆ เข่น
เศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยมฟิซโิ อแครตส์ คลาสสิค นีโอ
คลาสสิค เคนส์ ยุคหลังเคนส์และเปรียบเทียบในยุคต่างๆ ตลอดจนแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
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3591112 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Economists)
ศึกษาทฤษฎีสถิติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่
ทฤษฎี ความน่ าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่ม ตัวอย่าง การประมาณค่ า การ
ทดสอบสมมติฐาน ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การหาช่วงความเชื่อมั่นอนุกรม
เวลาและดัชนี

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
Implementing rules applied in economic theory,
mathematical equations and graphs, linear algebra,
logarithms and calculus functions, linear equations, simple
and multiple derivatives, maximum and minimum values of
function, Integration and differential.
3591112 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
คงเดิม
Statistics for Economists
ศึกษาทฤษฎีสถิติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การหาช่วงความ
เชื่อมั่นอนุกรมเวลาและดัชนี
Theory to applied statistics in economics, probable
theory, random variables, sampling, estimation, hypothesis
testing, chi-square, analysis of variance, simple and multiple
regression analysis, simple and multiple correlation analysis,
the confidence interval for time series and index.
3591113ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
คงเดิม
History of Economic Thoughts
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดของนักปราชญ์ทางเศรษฐศาสตร์
สมัยโบราณสมัย พาณิชย์นิยมฟิซิโอแครตส์คลาสสิค นีโอคลาสสิค เคนส์
ยุคหลังเคนส์และวิวัฒนาการ มาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
Concepts of ancient economic philosophers,
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3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
(Micro- Economics)
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
กระแสรอง และทางเลือก ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภท
ต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัย การผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง
ดอกเบี้ยและกาไร นโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
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3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Macro – Economics)
พฤติ ก รรมของปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ก าหนด
ผลิตภัณฑ์จังหวัด รายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค
การออม การลงทุน การใช้จ่าย การว่าจ้างทางานวัฐจักรธุรกิจ ระดับเงินเฟ้อ
เงินฝืด การคลัง หนี้สาธารณะ ระบบการเงิน การธนาคาร การให้สิน เชื่ อ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
Mercantilism, Physiocrat, Classic, Neoclassic, Keynesian, PostKeynesian and modern economics
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
ปรับปรุงชื่อวิชา
Micro –Economics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
กระแสรอง และทางเลือก ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภท
ต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัย การผลิตในรูปค่าเช่า
ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร นโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
Concepts and applications of economic theories
related to basiceconomic problems, price mechanism,
demand and supply of goods, basic theory of consumer
behavior, production behavior, production cost, price
determination in perfect competition market and other
imperfect competition markets, the comparison of the
efficiency of resource allocation, production in perfect
competition market and other type of markets.
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
ปรับปรุงชื่อวิชา
Macro – Economics 1
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนด
ผลิตภัณฑ์จังหวัด รายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่าย การว่าจ้างทางานวัฐจักรธุรกิจ
ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง หนี้สาธารณะ ระบบการเงินการธนาคาร
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การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
การให้สินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
Definitions and methodologies of economics,
macroeconomic indicators, targets and problems of
macroeconomics, national income calculation, theory of
national income determination, equilibrium, money market,
demand and supply of money, unemployment problem,
inflation and deflation problem, monetary and fiscal policy,
balance of payment, foreign exchange market and
determination of exchange rate.

ปรับรายวิชาออกจากหลักสูตร
เพื่อให้ตรงกับสาขาวิชา

ปรับออก โดยเพิ่มรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเงิน
เพื่อให้เหมาะสมกับสาขาวิชา
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วิชาเอกบังคับ
3523311 การบัญชีรัฐบาล
3(3-0-6)
(Government Accounting)
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 หลักการบัญชี
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชี
ของหน่ วยงานภาครัฐ นโยบายการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐ
ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3593206 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3(3-0-6)
(Business Finance)
Financial Business Economics
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่งานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินการวางแผนกาไร
วิธีการที่ใช้ในการคานวณ การวางแผนการเงิน การคานวณมูลค่าของเงิน งบประมาณเงินสดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารลูกหนี้การ

สาระที่ปรับปรุง
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สาระที่ปรับปรุง
ตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน หมุ นเวียน การจัดการงบลงทุน ปั จจัย บริหารสินค้าคงเหลืองบประมาณการลงทุนการขอและอนุมัตสิ ินเชือ่ การ
ดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ในตลาด ประกันภัยการบริหารความเสี่ยง
เงิน ตลาดทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและเลิกกิจการ
Financial ratio analysis, profit planning, cash
budgets, working capital management, account receivables
management, inventory management, investment budget,
the application for approval, insurance and risk
management.
3542503 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
ปรับเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับ
Electronic Marketing
สาขาวิชา
หลักการแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รปู แบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การนามา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The various concepts related to electronic
commerce, network links, analysis of electronic commerce,
method of advertising, promotions, business application or
facilitate business through electronic principle analysis of
consumer behavior in purchasing through electronic media.
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชา
(Economics of Money and Banking)
Economicsof Money and Banking
บทบาทของเงิน ชนิดของเงินตราและเครดิต อุปสงค์ อุปทาน
วิวัฒนาการ บทบาทและชนิ ดของเงินตรา ทฤษฎีการเงิน
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ของเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง สถาบันประกันเงินฝาก และสถาบัน ตลาดการเงิน เครดิต หนี้ ดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
การเงินอื่นๆ ตลาดการเงิน การเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่าง อื่นๆธนาคารกลางและนโยบายการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน
ประเทศและบทบาท และเครื่องมือทางการเงิน
Evolution, roles andtypes of currency, monetary
theories, money markets, debt, credit, interests, commercial
banks and other financial institutions, central bank and
monetary policy and financial instruments.
3592213 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Economics of Taxation)
ระบบภาษีอากร หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีชนิดของ
ภาษีอากร การบริหารภาษีอากร ภาษีทางตรงและทางอ้อม การผลักภาระ
ภาษี ผลการเก็บภาษีอากรต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนา
เครื่องมือทางการคลังเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
3592303 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์ 1 3(3-0-6)
3592301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)
(Economics Analysis 1)
Micro-Economics 2
ศึก ษาโดยละเอี ยดในพฤติ กรรมผู้ บ ริโภค วิเคราะห์ แ บบนั บ
โครงสร้างตลาดลักษณะต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างตลาดแข่งขัน
หน่ ว ย (Cardinal Approach) และวิ เคราะห์ แ บบเรี ย งล าดั บ (Ordinal สมบูรณ์ โครงสร้าง ตลาดผูกขาดโครงสร้างตลาดผู้ขายและผู้ซื้อน้อยราย
Approach) หลักอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจัยการ และโครงสร้างตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดประสิทธิภาพของการจัดสรร
ผลิตที่เสียต้นทุนต่า ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภท ทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดเหล่านั้น ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการ
ต่ า งๆ การตั้ ง ราคาและเงื่ อ นไขตลาด ต่ า งๆ และการวิ ภ าคกรรม ผลิตเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น ความล้มเหลวของกลไกตลาดที่
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและดุลยภาพทั่วไป
นาไปสู่หลักการ ของเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ
Several market structures such as perfect
competition market, monopoly market, seller and buyer

ปรับรหัส
ชื่อรายวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
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3592304 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Economics Analysis 2)
ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคานวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้
รายจ่ ายและผลผลิ ต ส่ว นประกอบของอุป สงค์ รวม ดุ ล ยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ โดยแยกศึกษาด้านผลผลิตเงินตราและการจ้างงาน เปรียบเทียบ
แนวทางการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาส
สิ และสานักการเงินนิยม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
market structure and monopolistic market structure,
efficiency of resource allocation under those market
structures, game theory, factor market, basic welfare
economics, failure of market mechanism leading to various
economic principles such as economic of natural resources
and environment and health economics.
3592302 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
ปรับรหัส ชื่อรายวิชา และ
Macro-Economics 2
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
การวิเคราะห์ การก าหนดรายได้ป ระชาชาติ ความสั มพั น ธ์ เหมาะสม
ระหว่ า งตลาดผลผลิ ต ตลาดการเงิ น ตลาดแรงงาน และตลาด
ต่างประเทศในการก าหนดระดับ รายได้ การจ้ างงานและระดับ ราคา
โดยทั่วไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มคลาสสิค และนโยบายการเงิน
และการคลังที่มีผลต่อการจ้างงานและระดับราคา
Analysis of national income determination,
relations among output market, money market, labor
market, and international market that determine income
level, general employment and price, general employment
and price, classical economic theories, and monetary and
fiscal policies affecting employment and price.
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3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้าและการชาระเงินระหว่างประเทศ การลงทุน
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่ม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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สาระที่ปรับปรุง
3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชา
International Economics
เพื่อให้มีความเหมาะสมมาก
ศึกษาแนวทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น ทฤษฎีและ ยิ่งขึ้น
นโยบายการกีดกันการค้า และผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
นโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทฤษฎีและนโยบายการลงทุน
ระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไข
ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การเงินระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่สาคัญของไทย ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการชาระเงินของไทย
Basic international trade theories, theories and
policies of trade protection and its effects on economic
system, theories and policies of economic integration,
theories and policies of international investment, monetary
market, balance of trade and balance of payments,
solutions concerning balance of trade and balance of
payments, international money and economic
development, structure of essential imports and exports,
balance of trade and balance of payments problems.
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สาระที่ปรับปรุง
ปรับออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชา

ปรับชื่อ เป็นเศรษฐศาสตร์การ
คลังปรับคาอธิบายรายวิชา
และบรรจุไว้ในกลุ่มวิชาเอก
เลือก
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3593221 เศรษฐศาสตร์การประกันภัย
3(3-0-6) (Economics of Insurance)
ศึก ษาลัก ษณะการท าประกัน ประเภทการท าประกัน ชี วิตและ
ประเภทของการประภัย การเกิดภัยตามธรรมชาติต้นทุนทาประกันชีวิตและ
การประกันภัย ขอบเขตการให้ประกัน ประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการ
ทาประกัน การใช้กรณี ศึกษาจากการประกันชีวิตและการประกันภัยของ
หน่วยงานหรือสถาบันที่ให้ประกันในประเทศไทย
3593222 การคลังรัฐบาล
3(3-0-6)
(Government Fiscal)
บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไก และเครื่องมือของรัฐบาล
ในการกาหนดนโยบายการคลัง หน่วยงานการคลังของไทย กระบวนการ
กาหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบภาษีอากร
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะ เงินนอกงบประมาณ
และการงบประมาณ รวมทั้งผลกระทบจากการกาหนดนโยบายการคลัง
ของรัฐบาล
3593223 นโยบายการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
(Monetary Theory and Policy)
บทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจด้านนโยบายการเงินและการ
คลัง ผลของการเพิ่มลดของปริมาณเงินตามแนวคิดของสานักคลาสสิคและ
เคนส์ ผลการใช้จ่ายของรัฐบาลในนโยบายต่างๆ และนโยบายภาษีที่มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติในการดาเนินนโยบายการเงินและการคลัง
รวมทั้งกรณีศึกษาการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล

ปรับออก
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3593224 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
(Thai Economy and Global Economy)
ลักษณะ ของโลกาภิวตั น์ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลีย่ นแปลง
ของเศรษฐกิจ กับความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจของ
อาเซียนเศรษฐกิจโลกที่มีต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
เช่น ยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AFTA) และ
การเข้าเป็นประชาคมอาเชียน พัฒนาการทางเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีและ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียน ที่มีผลกระทบต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัส และชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา เพื่อให้มี
ความเหมาะสม
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3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 3 (3-0-6)
Projects and Programs Analysis
หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การ
บริหารโครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและ
แผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3593308 เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Thai Economy
ศึกษาลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัดการพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ
ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจโลก ปัญหา
เศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ความยากจน การกระจายรายได้และนโยบายใน
การแก้ปัญหาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ
Thai economic structure and provincial economy, the
development of agricultural sector, industrial sector and
service sector, the link of Thai economic system with world
economy, important economic problems such as poverty,
income distribution, policy solutions and impacts analysis of
international trade.
3593304 การวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Projects Analysis and Business Plan
แนวคิดเบื้องต้นและขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของโครงการ การประเมินค่าต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการตามช่วงเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบโครงการ
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและประโยชน์ผ่านระบบตลาด
โดยตรง ความรูเ้ บื้องต้นในการประเมินค่าผ่านตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่าน
ตลาด การประเมินประสิทธิภาพของต้นทุน ปัญหาและข้อจากัดต่างๆ
ของการวิเคราะห์โครงการและแผนธุรกิจ กรณีศึกษาการวิเคราะห์
โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ

ปรับเปลีย่ นรหัสคาอธิบาย
รายวิชาและชื่อรายวิชา ให้มี
ความเหมาะสม
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงจากรายวิชา การ
วิเคราะห์การลงทุน ในหมวด
เอกเลือก แล้วย้ายมาอยู่ใน
หมวดเอกบังคับ

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับสาขาวิชา
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Basic concept and step in cost-benefit analysis,
measurement of benefit and cost over time, criteria for
comparison of project, economic evaluation of costs and
benefits using market approach, introduction to non-market
evaluation approach, cost-effectiveness analysis(CEA),
limitation and problem of project analysis and Business
plan; a case study of an application of project analysis in
private and public projects.
3593305 การลงทุนและวิเคราะหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีในการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ และตลาดทุน ดุลยภาพของราคา และผลตอบแทน การ
ประเมินสมรรถภาพของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์
Types of securities, theories of investment and
capital market,equilibrium of price and return, evaluation of
management capability.
3592202เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Economics
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาที่เผชิญกับการประกอบธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การ
จัดการรูปแบบที่ดิน แรงงานและทุนและนามาวางแผนวิเคราะห์
การตลาดในด้านต่างๆ: การแข่งขัน ผู้ซื้อและพยากรณ์ตลาด การ
กาหนดกลยุทธิ์ การจัดการส่วนผสมการตลาดและความเสี่ยง การตลาด
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สาระที่ปรับปรุง
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
An application of economic principle and business
methods in decision making to problem confronting
agricultural business, problems in acquisition organization
and management of land, labor and capital. And marking
planning process. Methods for analyzing marketing:
competition, buyer and forecasting. Management strategies
in marketing mix and risk international marketing of
agricultural products.
3593204 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
ปรับชื่อมาจากรายวิชา
Managerial Economic
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ เพื่อมิให้
การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อใช้ ชื่อซ้ากับสาขาวิชา
ในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การประมาณ
และการพยากรณ์ อุป สงค์ก ารผลิ ตและต้น ทุ นลั กษณะโครงสร้างของ
ตลาดและทฤษฎีราคาการตั้งราคาในทางปฏิบัติกลยุทธ์ ในการแข่งขัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ราคาต้นทุนและกาไรการวิเคราะห์งบลงทุน
และการตัดสินใจในการลงทุนวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
องค์กร
An analysis and application of microeconomic
theories to the decision-making process in business included
the analysis, estimation and forecasting of demand;
production and cost; market structure and price theory,
pricing in practices, and competitive strategies; the
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
และย้ายมาจากกลุ่มเอกเลือก

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับสาขาวิชา
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3594906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2(2-2-5)
(Research in Economics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3591111 คณิตศาสตร์และ 3591112 สถิติสาหรับ
นักเศรษฐศาสตร์
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยอาศั ย หลั ก วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รวมทั้ ง รู ป แบบเสนอ
โครงการวิจัย การประมวลปัญหา การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน การ
ใช้เศรษฐมิติ และสถิ ติ ที่เกี่ ยวข้ องอย่ างถู กต้ องตามหลั กสถิติ ในการวิจั ย
ลักษณะปัญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอย่าง
ของการดาเนินการวิจัย
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relationship among demand, price, cost and profit; capital
budgeting analysis and investment decisions; and short-term
and long-term objectives of the organization.
3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Economics Information
แนวความคิดรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแนวทางการ
พัฒนาการวิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเน้น
มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์
Concept and form of management of information
system, development methods, analysis and evaluation of
effects of management of information system, emphasizing
economic perspective.
3594906 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methods in Business Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3591111 คณิตศาสตร์และ 3591112 สถิติ
สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กับการวิจัย
ประเภทของการวิจัย การกาหนดหัวข้อและประเด็นสาหรับการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่างการออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล กรรมวิธีทางข้อมูล สถิติวเิ คราะห์สาหรับการวิจัย การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การบริหารงานวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
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วิชาเอกเลือก
3532101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Markets and Institutions)
ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาด
ทุนหลักการและขอบเขตการดาเนินงานของสถาบันการเงินปัญหาและ
นโยบายเกีย่ วกับการดาเนินงานของสถาบันการเงินต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ในประเทศไทย

ปรับออก
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สาระที่ปรับปรุง
Economics and Research; research method classification;
topics and issues determination; literature review;
conceptual framework and hypothesis; population and
sampling; qualitative research; data collection; data
processing; analysis statistics for research; research proposal
writing; research report writing; research project
administration; researcher ethics.
3594907 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
3594907 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
3(2-2-5)
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
(Seminar in Economics)
Seminar in Business Economics
เพื่อให้เหมาะสมกับสาขาวิชา
กรณีศึกษาทางด้านการเงินหรือการคลัง ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน โดยนาปัญหา
และธุรกิจในปัจจุบัน โดยนาปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์และอภิปรายในกลุ่ม ต่างๆ มาวิเคราะห์และอภิปราย พร้อมสรุปเป็นรายงานผลการสัมมนา
พร้อมทั้งให้สรุปออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา โดยให้อยู่ในแผนการ
Education and economic issues, current business,
แนะนาและควบคุมของผู้บรรยาย และให้ความสาคัญทางด้านจริยธรรมตาม problem discussion and analysis for a conclusion and report.
หลักธรรมาภิบาล คานึงถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ
ได้แก่การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุปสงค์และ
อุปทาน รายรับ ต้นทุน กาไร ในการผลิต สาหรับตลาดต่างๆการสารวจ
ตลาดการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์ต้นทุนการกาหนดราคาการ
วิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุนการศึกษากรณี
ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
3592203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
Industrial Economics
กับสาขาวิชา
ความสาคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ
ศึ ก ษาโครงสร้ า งตลาดพฤติ ก รรมและการแข่ ง ขั น ของผู้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมและผลของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
The importance of industrial in economy system,
knowledgeand understanding about industrial economics
instrument, relationship among industrial and another sector
in economy system. Study of market structure, behavior,
competition and result of government policies.
ปรับปรุงชื่อเป็นเศรษฐศาสตร์
การจัดการเพื่อมิให้ซ้ากับ
สาขาวิชา และย้ายไปอยู่ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
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สาระที่ปรับปรุง
ปรับออก

ปรับออก
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3593311 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
3(3-0-6)
(Analysis of Cost and Benefit)
เทคนิคการวิเคราะห์อตั ราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในการลงทุน
วิธีต่างๆตลอดจนการใช้ตารางในการคานวณศึกษาวิธีการวิเคราะห์ตน้ ทุน
และผลประโยชน์ (Cost-Benefit) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล
(Cost-Effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนต่างๆ (Sensitivity Analysis)
และการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
3593313การจัดการสินเชื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(BusinessCredit Management)
ความสาคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ การกาหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายการให้สินเชื่อของธุรกิจการเงิน นโยบายการส่งเสริม
การให้สินเชื่อของรัฐ การกาหนดเงื่อนไข การค้าประกัน การจานอง การ
พิจารณาโครงการการให้สินเชื่อ การกาหนดอัตราดอกเบี้ย การควบคุมและ
การติดตามหนี้ และการจัดการหนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
3534403 การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
(Investment Analysis)
หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน
ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ผลตอบแทนความเสี่ยงและแนวความคิด
ด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องการกาหนดนโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีต่อการ
ลงทุนต่อตลาดการเงินและต่อการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยที่มผี ลกระทบ
กับราคาของหลักทรัพย์ลงทุนและการสร้างแผนการลงทุน

ปรับเป็นรายวิชา การลงทุน
และวิเคราะหลักทรัพย์ และ
ย้ายไปอยู่ในหมวดเอกบังคับ
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สาระที่ปรับปรุง
ปรับออก

ปรับปรุงรายวิชาเป็น
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเกษตร
ซึ่งอยู่ในหมวดเอกบังคับ
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3593225 เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Fiscal Economics)
ความหมาย ประเภทของรายได้ รายจ่าย รูปแบบการหารายได้
ของท้องถิ่น การบริหารรายได้ รายจ่าย การบวนการจัดทางบประมาณของ
ท้องถิ่น ผลของรายจ่ายต่อเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบ
การคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลส่วนกลาง
3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)
(Agriculture Economics)
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลัก
เศรษฐศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับการเกษตร สินเชื่อการตลาด และราคาผลผลิต
การเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของ
การเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศและการผลิต
3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics Information System)
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เช่น ลักษณะองค์ประกอบของ
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ หลักการวิเคราะห์ และการออกแบบ
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ตลอดจนการนามาใช้
การประมวลผล การรายงานและการนาเสนอ
โดยใช้กรณีศึกษาสารเทศทางเศรษฐกิจ

ปรับปรุงไปอยู่ในกลุ่มเอก
บังคับ
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สาระที่ปรับปรุง
3523204 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
วิชาใหม่ซึ่งเป็นวิชาเรียนเสริม
Accounting of bussiness
ในสาขาวิชา
ลักษณะและความสาคัญของการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
แนวคิดทางด้านต้นทุนและการจาแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนงาน
สั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผน
และควบคุมการดาเนินงาน
Nature and important of accounting for business,
accounting system of cost of order, cost of production and
standard cost, relationship among cost quantity and
profitusing the cost data for determining planning and
operational.
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
เพิม่ รายวิชา
Principles of Economic
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน
ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาใน
ตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Basic economic conceptsrelating to demand and
supply, economic behavior of consumers and producers,
importance economic sectors, national income, fiscal
policy,monetary policy, international trade and economic
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เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชา
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development.
3593203 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategic Economics
บทบาทของตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจ ความสาคัญของการทากลยุทธ์ในภาคธุรกิจ การวิเคราะห
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ในธุรกิจ และ
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธฺและ
การวิเคราะห์กรณีศึกษาในภาคธุรกิจ
The role of the market affected business and
economy system, importance of strategic in business sector;
internal and external environment analysis; strategic
formulation in business; guidelines for strategy
implementation; strategy control, strategy evaluation
andcase study to analyze in business.
3593207 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Economic
ลักษณะของการคลังรัฐบาล เครือ่ งมือทางการคลัง วิธี
การศึกษาการคลังรัฐบาลความสัมพันธ์ของการคลังกับระบบเศรษฐกิจ
งบประมาณ วิธีการจัดทางบประมาณของรัฐรายรับและรายจ่าย ภาษี
อากร และผลกระทบของงบประมาณ รายจ่าย ภาษีและหนีส้ าธารณะที่
มีต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย

สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงชื่อรายวิชาการคลัง
เป็นเศรษฐศาสตร์การคลัง
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สาระที่ปรับปรุง
การเงินและนโยบายการคลังหนี้สาธารณะและนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการหนีส้ าธารณะ
The nature of government fiscal, tools and
methods of government fiscal, relationship of the
economy, budget to finance the preparation of the state
budget, tax revenues and expenses and the impact of tax
expenditures and public debt on the economy, government
policies for economic stabilization and growth, the
relationship between monetary policy and fiscal policy,
public debt and policies for managing public debt.
3593208 เศรษฐกิจการค้าชายแดน
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
Border Economy
กับสาขาวิชา
ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจการค้าชายแดน แนวคิดการ
จัดการธุรกิจการค้าชายแดนการตลาดสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชายแดน ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม องค์กร กฎระเบียบและพิธี
การที่เกี่ยวข้องกับ การค้าชายแดน โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
การส่งออกและการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชายแดน ระบบโล
จิสติกส์และการจัดการ ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจชายแดน
กรณีศึกษาธุรกิจชายแดน
Characteristics and structures of border business;
concepts of border business management; marketing of
commodities and products in border; social and cultural
factors; institutions, regulations and protocols concerning
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3593210 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
Development Economics
กับสาขาวิชา
ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้อย
พัฒ นา โดยพิจารณาในหัวข้อ ที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
ประชากรศาสตร์ วั ฒ นธรรม การเมื อ ง และเทคโนโลยี ท ฤษฎี ค วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุทธวิธีในการพัฒนาและจุดหมายปลายทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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สาระที่ปรับปรุง
border trade; economic structures of border provinces;
imports and exports; logistics system and management;
problems and obstacles of border business; case study of
border business.
3593209 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
Asia Economy
กับสาขาวิชา
ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียทั้งทางด้าน
การผลิตการตลาดแนวคิดและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้น
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยการได้เปรียบในการแข่งขันเชิงการค้า
ระหว่างประเทศ
Economic structure in Asia including production,
marketing, concepts of economic development in those
countries, the connection with Thai economy and the
competitive advantage of international trade.
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3593307 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
Labor Economics
กับสาขาวิชา
ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้าง
ค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงานทั้ง
ในฐานะผู้จ้างและในฐานะผู้กากับ การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ
ต่อแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัฒน์ต่อ
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สาระที่ปรับปรุง
Nature of economic and social structure of
underdeveloped countries by considering topics related to
general economic situations, demography, culture, politic
and technology, economic growth theories, development
strategies and objectives of economic development
3593302 วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
Business Cycles and Economic Forecasting
กับสาขาวิชา
ศึกษาทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจการลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ย
การคาดการณ์เศรษฐกิจเปิดวัฏจักรธุรกิจทางเศรษฐศาสตร์การพยากรณ์
เศรษฐกิ จ การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา เลขดั ช นี และดั ช นี ชี้ วั ด ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
Business cycle theory, investment, financial interest
rate, forecasts open economy leading economist economic
forecast time series analysis, indices and economic
indicators of the country.
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สาระที่ปรับปรุง

การจ้างงาน
Demand and supply labor both in short and long
run; labor development; labor market; wage structure; roles
of labor union; role of government as an employer and as a
regulator; body of social protection policy; discrimination in
labor market and effect of globalization on employment.

ปรับออกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา

ปรับออกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
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2. กลุ่มวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
3503101 การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
(Sustainable Sufficiency Economic Development)
หลักการและพัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ขององค์การระหว่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน
การดาเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับประเทศไทยการ
ประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับ
ประเทศไทย
3593110 เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์
3(3-0-6)
(Application Sufficiency Economy)
แนวทางและโอกาสความเป็นไปได้ในการประยุกต์ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์พอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม
บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
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3592223 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
(Cooperative Economics)
ประวัติวิวัฒนาการ ประเภทหลักการ และอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ การจัดองค์การ การบริหารงานของสหกรณ์ประเภทต่างๆการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของระดับชุมชนและประเทศ
บทบาทในการจัดสรรทรัพยากรและการแก้ปญ
ั หาให้ทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของสหกรณ์การวิเคราะห์การทางานของ
สหกรณ์และความมีส่วนร่วมของสมาชิก

สาระที่ปรับปรุง
ปรับออกเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา

ปรับออกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
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3592224 การบริหารจัดการความรู้ชุมชน
3(3-0-6)
(Community Knowledge Management)
ความหมาย ประเภท ความสาคัญของการจัดการความรู้
กระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล กระบวนการในการรวบรวม การจัดระบบ
การจัดเก็บ การวางแผนการวิเคราะห์การจาแนกและประเมินผลของข้อมูล
เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่การแบ่งปันความรู้ เครือข่ายทางความรู้
เพื่อที่จะสร้างต้นทุนทางปัญญาของชุมชนให้ชุมชนมีศักยภาพใน
กระบวนการทางานในชุมชนท้องถิ่น
3592201 การพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Rural Development)
ประวัติและวิวัฒนาการของชุมชน แนวความคิดการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงการติดตามการ
ดาเนินงาน และการขยายผลการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

ปรับออกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
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พอเพียง และกรณีศึกษาโครงการพระราชดาริ
3592110 เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
(Community Economy)
ความหมายความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต การผลิตระดับชุมชนการรวมกลุ่ม การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน การตลาดระดับชุมชน การสร้างเครือข่าย แหล่งเงินทุนใน
ชุมชนและเศรษฐกิจนอกตลาดตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน

สาระที่ปรับปรุง

3592103 เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
ปรับปรุงรหัสและ
Community Economy
คาอธิบายรายวิชา
ขอบเขต ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน
ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนตลาดท้องถิ่นเศรษฐกิจนอกตลาดและ
แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน รูปแบบ และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนโยบาย ทิศทาง
และแนวโน้มการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
Scope, definitions and importance of community
economy; household in community economy and policy for
development of community enterprises, concepts of
community enterprises; forms and classification of
enterprises in a community; policy, direction and trends in
community enterprises.
3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
กาพัฒนาขึ้นมาเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน
คุณค่าและมูลค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการและควบคุมนโยบายที่

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
และไปอยู่ในกลุ่มเอกเลือก
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3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Economics)
หลักการ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับปัญหา การลดภาวะโลกร้อน และ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
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สาระที่ปรับปรุง

สร้างแรงจูงใจ
The relationship between an economy and the
environment, development of environmental economy,
instruments used to analyze problems of environment, the
valuation method, cost evaluation of environment, policies
related to environment both command-and-control policy
and incentive-based policy
ปรับออกเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
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3591110 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3(2-2-5)
(Royal Development Projects)
แนวพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร ชุมชน การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทฤษฎีความ
พอเพียงตลอดจนแนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้กรณีศึกษาจากโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการหลวง
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3.วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7หน่วยกิต
3594801เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ 1(45)
(Preparation for ProfessionalExperience in Economics)
การเตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

สาระที่ปรับปรุง

3594801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ 2(90)
ปรับปรุง
Preparation for Professional Experience in
หน่วยกิตจาก 1 หน่วยกิต เป็น
Economics
2 หน่วยกิต
การเตรีย มความพร้อ มของผู้เรี ยนก่ อ นฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณ ลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์
Preparation of students’ prior professional
experiences in the field of knowledge, the quality and
opportunity of occupation, development of students’
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic
appropriate to the professional experience economics.
3594802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
5(450)
Field Experience in Economics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจ โดยนา
ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จริง เฉพาะด้านตามความสนใจ

ปรับปรุง
หน่วยกิตจาก 6 หน่วยกิต เป็น
5 หน่วยกิต
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3594802ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
6(540)
(Field Experience in Economics)
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจ โดยนาความรูท้ ั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง เฉพาะด้านตาม
ความสนใจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

119
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555

122

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
(Preparation to Cooperative Education)
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและสอบ
สัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง แนว
ทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงาน
โครงการนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
(Cooperative Education)
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 35038031 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัตจิ ริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัตจิ ริง
ตามที่กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมี
คุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ต้องการมากที่สดุ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง
กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การปัจฉิมเกีย่ วกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานมีคา่ ตอบแทนหรือ
สวัสดิการต่างๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
Experience in government agencies or private
enterprises involvedin economic or business activity by
bringing both theoretical and practical knowledge gained
from the study to the actual situation of special Interest.
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
คงเดิม
Preparation to Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและ
สอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียน
รายงานโครงการนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
คงเดิม
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 35038031การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
จริงตามที่กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมี
คุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน
จริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารยที่ปรึกษา
และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานมีค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการต่างๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
Practice in full time required the full duration of
the actual operation as determined by the government
organizations, enterprises or private,learning from experience
with the performance and quality that meets the agency,
organizations, enterprises or private entities needed it most
by providing an orientation before the actual work,
configuration of students’s qualification, supervision by a
supervisor and the post-training on the details of the
operation and compensation or welfare served to students
as needed.

สาระที่ปรับปรุง
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรให้ มีข้อบั งคับ ว่าด้วยการจั ดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลั ย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ กษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา จึ งอาศัย อานาจตามมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้ อ 5. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติสาหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเที ย บเท่ า เว้น แต่ หลักสูต รการศึกษาต่อเนื่ อง จะต้ องสาเร็จการศึกษาระดับ อนุ ป ริญ ญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 7. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่า หน่วยกิต
การกาหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13. การลงทะเบี ยนเรียนในแต่ล ะภาคการศึกษาปกติ ให้ ลงทะเบี ย นเรีย นได้ไม่น้ อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้ น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15. ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลอัน สมควร อธิการบดีอาจอนุ ญ าตให้ คืน สภาพการเป็ น นั กศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18. ให้ แต่ ละคณะมี คณะกรรมการท าหน้ าที่ กากับ และควบคุม ดู แลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัด ทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19. ให้มหาวิท ยาลัยประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ผู้ สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้ อ 20. การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบั งคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้ อ 2. บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว นที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้น
ไป
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับ
คะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
ส าหรั บ รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต ร หรื อ สภามหาวิท ยาลั ย ก าหนดให้ เรีย น
เพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดี
เยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้
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ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นั กศึ กษาลงทะเบียนเรียน เพื่ อร่ว มฟั ง (Audit) โดยไม่นั บ หน่ว ยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บั นทึ กผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคาร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิท ยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก รายละเอี ย ด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ ได้ “I” ทางานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ อาจารย์ผู้ สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุ สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
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ข้ อ 11. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิท ยาลั ย สถาบั น ราชภั ฏ หรือหลั กสู ตรที่อนุ มัติโดยสภาการฝึ ก หั ดครู เข้าศึกษาในหลั กสู ต ร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่ เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ยกเว้ น เป็ น รายวิ ช าที่ เคยสอบได้ ม าแล้ ว นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณี ส อบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้ นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่ สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้ อ 13. นั ก ศึ ก ษาในระบบเข้ า ชั้ น เรี ย นจะต้ อ งสอบปลายภาคเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้ องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลา
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่
กาหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้ อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F”
แล้วแต่กรณี
ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่น
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
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16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า
5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร
3 ปี และไม่ ต่ ากว่า 6 ภาคเรี ย นปกติ และมี ส ภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาไม่ เกิ น 16 ภาคเรีย นปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่
เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นั กศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมิ น ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 1.60
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยัง
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า 1.80 เมื่ อสิ้ นภาคเรียนที่ 4 นับ ตั้งแต่เริ่มเข้าเรีย นกรณี
หลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีห ลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
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ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19. นั กศึกษาที่ทุจริต หรือร่ว มทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ มหาวิทยาลั ย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลั ง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เวลาเรี ย นไม่ เกิ น 4 ภาคเรีย นปกติ ส าหรั บ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17
ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็น ผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
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(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบี ย บ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้น การเรี ย นรายวิช า ซึ่งได้ก าหนดไว้แ ล้ ว ในระเบี ยบนี้ หรือที่ ขัด หรือแย้ งกับ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่า
กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา และให้ ห มายความรวมถึ งผู้ ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่ น ” หมายความว่า การศึ กษานอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและ
หน่วยกิต
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่ มีเนื้ อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของเนื้ อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณี ที่ผ ลการเรีย นรายวิช าที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิช ามีอายุเกินกว่าที่
กาหนดในวรรคต้น ผู้ ขอโอนหรื อยกเว้ น การเรียนรายวิช าอาจขอให้ อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรของ
รายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อื่น ที่ใช้ห ลั กสูตรมหาวิทยาลั ย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้ห ลั กสู ตรมหาวิทยาลั ยเป็ น
นักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัด
จานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็น นักศึกษาที่ ผ่านการศึ กษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
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ผู้ มี สิ ท ธิ์ ย กเว้น ตาม (3) และ (4) ต้ องมี ค วามรู้พื้ น ฐานระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้ วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต้ อ งมี เวลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
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(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็ นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจตีความ และ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที๑่ ๑๐/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-------------------------------เพื่อให้การกาหนดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.
๒๕๔๗
จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ประธาน
๑.๒ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
กรรมการ
๑.๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
กรรมการ
๑.๔ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา
บุดสีทา
กรรมการ
๑.๕ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้า ที่ ให้คาปรึก ษา ดูแ ล ให้ข้อ เสนอแนะ และอานวยความสะดวก ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ราตรี สิทธิพงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
๒.๔ อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
๒.๕ อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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มีหน้าที่
๑. (ปรับปรุง) และกาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
๒. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
๓. ปฏิ บั ติต ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ปฏิบั ติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘
๕. ปฏิบั ติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลั กเกณฑ์ การกาหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.๒๕๔๙
๖. ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.๒๕๕๒
๗. ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๘. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลให้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทราบเพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
------------------เพื่อให้การกาหนดหลั กสู ตรเศรษฐศาสตร์ บัณฑิ ต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร
อาศัยอานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพร วัฒนดารง อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. อาจารย์ภัทราพร จันตะนี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔. คุณหัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลัง (ผู้ใช้บัณฑิต)
๕. คุณมาริณี จันทัน ศิษย์เก่า
มีหน้าที่
๑. กาหนดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒. กาหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. กาหนดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผล
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทราบเพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
--------------------------------

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร
อาศั ย อ านาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
๑.๒ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
๑.๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
๑.๔ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
๑.๕ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการบริหารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. ดูแล และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
๒. คณะกรรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
๒.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ราตรีสิทธิพงษ์
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
๒.๓อาจารย์ชญาน์นันท์
ศิริกิจเสถียร
๒.๔ อาจารย์วิษณุเดช
นันไชยแก้ว
๒.๕ อาจารย์วีรวรรรณแจ้งโม้

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. รับผิดชอบบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๓. กาหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีการสอนการ
ประมวลผล เป็นต้น ในแต่ละภาคการศึกษา
๔. จัดทาประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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๕. จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของคณะ
๖. จัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะ
สั่ง ณ วันที่ 21มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2542

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

5
1
2
-

ตารา/หนังสือ

-

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

-

-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), การพัฒนากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตาบลคณฑี
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร.กาแพงเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
นงลักษณ์ จิ๋วจู และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
นงลักษณ์ จิ๋วจู และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), การพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาด ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมใน

-

-
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อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
วีรวรรณ แจ้งโม้ และชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2559), คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดกาแพงเพชร.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
วีรวรรณ แจ้งโม้ และชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2558),การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา การบริหารจัดการประเพณีกวนข้าวมธุปายาส
(ข้าวทิพย์) ของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2557), การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้
โครงงานในรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2557), การน้อมนาแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรกาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
ไม่มี
6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ไม่มี
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ไม่มี
6.5 ผลงานอื่นๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ไม่มี
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1. ชื่อ - นามสกุล นางราตรี สิทธิพงษ์
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การคลัง

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2528

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
12 ช.ม./สัปดาห์/ 48 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 48 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 48 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 48 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

1
1
1
-

ตารา/หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

1
-

-

-

1
-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลีตระกูล, ธารทิพย์ ธรรมสอน และจิระ ประสพธรรม (2558). ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตาบลนา
บ่อคา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
กาแพงเพชร.
ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลี ตระกูล. (2557). การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ทาการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหมของจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร:สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ชาลี ตระกูล, ราตรี สิทธิพงษ์, ธารทิพย์ ธรรมสอน และพลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2556).
การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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6.2 ตารา/หนังสือ
- ไม่มี 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลี ตระกูล. (2558, กันยายน-ธันวาคม). การจัดการความรู้ของเกษตรกร
ที่ทาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กาแพงเพชร. วารสารสักทอง, 21(3), 97-106.
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ชาลี ตระกูลและราตรี สิทธิพงษ์. (2557). ศึกษาเส้นทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, (18
ธันวาคม), 237-245.
6.5 ผลงานอื่นๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
- ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล นางชาลี ตระกูล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2530

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
12 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

1
1
1
-

ตารา/หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

1
1
-

-

-

1
-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลีตระกูล, ธารทิพย์ ธรรมสอน และจิระ ประสพธรรม (2558). ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตาบลนาบ่อ
คา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลี ตระกูล. (2557). การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ทาการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหมของจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
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ชาลี ตระกูล, ราตรี สิทธิพงษ์, ธารทิพย์ ธรรมสอน และพลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2556).
การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
- ไม่มี 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชาลี ตระกูล. (2557, มกราคม-มิถุนายน). พันธกิจมหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ. วารสาร
พิกุล.12(1),87-111.
ราตรี สิทธิพงษ์และชาลี ตระกูล. (2558, กันยายน-ธันวาคม). การจัดการความรู้ของ
เกษตรกรทีท่ าการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กาแพงเพชร. วารสารสักทอง, 21(3), 97-106
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
(Conference/Abstract/Proceedings)
ชาลี ตระกูลและราตรี สิทธิพงษ์. (2557, 18 ธันวาคม). ศึกษาเส้นทางเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, 237-245.
6.5 ผลงานอื่นๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
- ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

1
-

ตารา/หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

1
-

-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, วีรวรรณ แจ้งโม้และวิษณุเดช นันไชยแก้ว. (2557). การน้อมนา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
- ไม่มี 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มี -
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6.4บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
(Conference/Abstract/Proceedings)
วิษณุเดช นันไชยแก้ว. (2558, พฤศจิกายน). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. (12 พฤศจิกายน), 25-36.
6.5ผลงานอื่นๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
- ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2552

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 60 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

3
1
1
-

ตารา/หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

-

-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), การพัฒนากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตาบลคณฑี
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร.กาแพงเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
นงลักษณ์ จิ๋วจู และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
นงลักษณ์ จิ๋วจู และคนอื่นๆ. (2559), การพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาด ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในอาเภอ
ไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร.
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ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2559), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร.
วีรวรรณ แจ้งโม้ และชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2559), คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดกาแพงเพชร.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
วีรวรรณ แจ้งโม้ และชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2558),การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา การบริหารจัดการประเพณีกวนข้าวมธุปายาส
(ข้าวทิพย์) ของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร. (2557), การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้
โครงงานในรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้. (2557), การน้อมนาแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรกาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
ไม่มี
6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ไม่มี
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ไม่มี
6.5 ผลงานอื่นๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ไม่มี

