หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร
1. ชื่อหลักสู ตร
1.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Public Economics
2. ชื่อปริญญา
2.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Public Economics)
อักษรย่ อปริญญา
(ภาษาไทย) ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
(ภาษาอังกฤษ) M.A. (Public Economics)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะมีเนื้ อหาสาระที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความรู ้
ความเชี่ ยวชาญและความเป็ นผูน้ าํ ด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ ทั้งในเชิ งวิชาการ และการประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานในภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี เน้นการศึกษารายวิชาและทําปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ ข สําหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี เน้นการศึกษารายวิชา และทําสารนิพนธ์
36 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ เป็ นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรี ยนการสอน
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ระดับมหาบัณฑิต
6. สถานภาพหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรใหม่ เริ่ มเปิ ดรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
1. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
1.1 อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 26 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553
1.2 อนุมตั ิ/เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุ งใหม่ ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา พ.ศ. 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ เมื่อสํ าเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ในวงกว้าง โดยทํางานในฐานะนักวิชาการและนัก
บริ หารในหน่ วยงานภาครั ฐ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น องค์กรอิสระ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง การวิจยั
การตลาด เศรษฐกิ จ สถาบันการเงิ น บริ ษทั ประกันภัย หน่ วยงานสาธารณสุ ข รวมทั้งการทํางานเป็ นอาจารย์
และนักวิจยั ในสถาบันการศึกษา
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9. ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

1.

2.

3.

รายนาม

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ 3-1020-00067-04-6 พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลัง)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ดร.จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล 3-1018-00745-32-3 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ดร.สุ วมิ ล เฮงพัฒนา
3-5499-00026-68-3 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์ )

สําเร็ จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : คุณวุฒิและสาขาวิชาที่อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร (ในตาราง) สําเร็ จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่จดั การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ผา่ นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แล้ว แม้ว่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น แต่ยงั คงประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ ความยากจน การกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร
ทางการศึกษาและบริ การสุ ขภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศน์ การวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา และ
แนวทางในการแก้ไขประเด็นปั ญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ จําเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู ้และเครื่ องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากร ประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรม การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลได้ทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการและนโยบายสาธารณะ
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2536
2524
2515
2551
2542
2537
2553
2546
2538

11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคม และวัฒนธรรม
ในปั จจุบนั สังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ ประเทศ
โดยขาดการคัดกรองที่ดีจนนําไปสู่ การสู ญหายทางวัฒนธรรมไทยในบางด้านและนําสังคมไทยไปเป็ นสังคมที่มี
ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ เ น้น วัต ถุ นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม เป็ นสั ง คมที่ เ น้น ความสํา คัญ ของการแข่ ง ขัน และ
ความสําเร็ จในระดับบุคคลมากจนละเลยความสําเร็ จและความสุ ขของสังคมโดยรวม มีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ยึดหลักประสิ ทธิ ภาพมากกว่าความเป็ นธรรมในสังคมจนทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในวงกว้าง
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการขยายตัวของอัตราความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความเป็ น
ธรรม และสมดุลในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรที่อาศัยองค์ความรู ้และเครื่ องมือ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการก่ อให้เกิ ดความเท่าเทียมกันในสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมี ส่วนร่ ว มอย่างสร้ างสรรค์ของทุ กภาคส่ วน จึ งเป็ นสิ่ งที่ เ ร่ งรั ด ดําเนิ นการเพื่ อให้
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีหลักสูตรที่มีคุณภาพมากขึ้นและสนองประโยชน์แก่สงั คมมากขึ้น
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีพนั ธกิจทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต วิจยั
บริ การวิชาการแก่สงั คมและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปรับปรุ ง พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็ นผูน้ าํ พันธกิ จของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านเพื่อให้การบริ หารระบบ เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ มุ่งสู่
ความเป็ นธรรม ในการบริ หารระบบเศรษฐกิ จ การพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่ อมลํ้าในสังคม และให้
กระบวนการพัฒนาประเทศคํานึ งถึ งคุณภาพชี วิตของประชากร ทรั พยากรและระบบวิเวศน์อย่างสมดุ ลใน
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒควรเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ดาํ รงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
ภายใต้บ ริ บ ทของสัง คมโลก อัน เป็ นการนํา คุ ณ ค่ า ของสัง คมไทยไปสู่ ร ะดับ สากลพร้ อ มๆ กับ การเปิ ดรั บ
วัฒนธรรมสากลอย่างสร้างสรรค์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้
บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
- -ไม่มี - -
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การเรี ยนรู ้และวิจยั บนฐานความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์สาธารณะคือการสร้างเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้กา้ วหน้าอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาและสร้าง
องค์ความรู ้ ผลิตกําลังคนที่มีจิตสาธารณะ และผลิตผลงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ ซึ่ งเป็ นประโยชน์
และมีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พฒั นาก้าวหน้าอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสูตรนี้ มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ 3 ประการ ดังไปนี้
1.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะและมีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ความรู ้และ
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์
1.3.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเปี่ ยมด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อความเป็ นผูน้ าํ ในด้า
วิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
1.3.3 ผลิตงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ยุทธศาสตร์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี
 ประเมินคุณภาพหลักสู ตรโดย
 รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การวิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุ ง
ของสํานักงานคณะกรรมการการ สกอ. กําหนดเป็ นประจําทุกปี
อุดมศึกษา (สกอ.)
 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี
 ประเมินหลักสู ตรโดยผูม
้ ีส่วนได้  รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ส่ วนเสี ย
 เอกสารหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญา
เทคโนโลยี
โทที่ได้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญา
โทที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไป
ตามเกณฑ์
 พัฒนาคุณภาพของการสอนเป็ น  จัดกิจกรรมพัฒนาความรู ้ทาง
 ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ประจําทุกปี
เศรษฐศาสตร์สาธารณะให้แก่
การสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรสาย
 รายงานการดําเนิ นงานของ
สนับสนุนวิชาการ
รายวิชา
 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิ ค
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ จัดระบบการศึ ก ษาเป็ นแบบ
การศึ กษาเป็ นระบบทวิ ภาค โดยปี การศึ ก ษาหนึ่ ง แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
------2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการ
2.1.1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. – 20.00 น.
2.1.2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 15 และ 16
2.2.2 ต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาวิชาอื่ น จาก
สถาบันการศึกษา ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
2.3.1 นิ สิตที่มีการทํางานประจําควบคู่กบั การเรี ยน อาจมีปัญหาด้านการจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและ
เข้าร่ วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด ทําให้ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
2.3.2 นิ สิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นที่มิใช่เศรษฐศาสตร์ อาจมีปัญหาในการปรับตัวในการเรี ยน
รายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่ องจากไม่มีพ้ืนฐานวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านคณิ ตศาสตร์ และด้าน
สถิติ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในหัวข้ อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อแนะนํากฎระเบียบและเทคนิ คการแบ่ง
เวลาเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้วางเป้ าหมายการศึกษาให้สาํ เร็ จการศึกษาตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
2.4.2 จัดกิจกรรมเพื่อปรับความรู ้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ ก่อนเริ่ มศึกษารายวิชา
ของหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก 2
จํานวนนิสิต
จํานวนที่คาดว่าจะรับ
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็ จ
จํานวนสะสม

2554
40
40

2555
40
40
80

2556
40
40
80

2557
40
40
80

2558
40
40
80

2554
-

2555
-

2556*
30
30

2557
30
30
60

2558
30
30
60

แผน ข
จํานวนนิสิต
จํานวนที่คาดว่าจะรับ
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็ จ
จํานวนสะสม

หมายเหตุ : หากเปิ ดแผน ก 2 และ แผน ข พร้อมกันจะรับไม่เกินจํานวน 40 คน ณ กรอบอัตรากําลังอาจารย์
ในปี พ.ศ. 2554
* หากในอนาคตสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมีอตั รากําลังอาจารย์เพิ่มขึ้น
อาจจะเพิ่มจํานวนรับที่ได้สดั ส่ วนกัน เช่น รับแผน ก 2 จํานวน 40 คน รับแผน ข จํานวน 30 คน
รวมจํานวน 70 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ ง บประมาณของหลั ก สู ต รสํ า นั ก วิ ช าเศรษฐศาสตร์ แ ละนโยบายสาธารณะ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
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งบประมาณหลักสู ตร
หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน

จํานวนเงิน ยอดสะสม

ค่าใช้จ่ายรวม (คํานวณจากฐานนิสิต 20 คน)

1,542,000

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสิตขั้นตํ่า 20 คน)

77,100

1

ค่าตอบแทนผูส้ อน (24 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครั้งต่อภาค)

432,000

2

ค่าจ้างบุคลากรของหลักสู ตร (10,000 x 24 เดือน)

240,000

3

ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน (40,000 บาทต่อปี x 2 ปี )

4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสื อ/วารสาร (ตลอดหลักสูตร)

5

ค่าใช้จ่ายสถานที่/ห้องเรี ยน (@ 45,000/ปี x 2 ปี )

6

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
6.1 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรภายในประเทศ (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าที่พกั กรณี เดินทางไปทํากิจกรรม
ในต่างจังหวัด ค่าเดินทาง การจัดสัมมนาประจําปี ของสํานักวิชาฯ สัมมนาวิชาการ มศว ดูงานระยะสั้นและ
การฝึ กอบรมเพื่อเสริ มประสบการณ์ (เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิธีการเขียนบทความวิจยั โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึ กการนําเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ฯลฯ) โครงการปฐมนิเทศ ปั จฉิ มนิเทศ @ 6,250/คน/ครั้ง x 4 ครั้ง x 20 คน)

500,000

อื่นๆ : ค่าโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อใช้ในงานวิจยั เศรษฐศาสตร์
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํ านัก

100,000
41,516

7
8

80,000
100,000
90,000

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)

118,616

5,931

9 งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)
10 ค่าส่ วนกลางระดับคณะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้หอ้ งเรี ยนของหน่วยงานอื่นใน มศว (สํานักวิชา
เศรษฐศาสตร์ฯ ไม่มีตึกเรี ยนเป็ นของตนเอง) (ร้อยละ 25)

5,931
29,654
12,000

หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
11 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

130,616

12,000

12 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

23,050
34,260

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
13 ค่าส่ วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2 ปี )

10,900

14 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )

6,000

15 ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,300 x 2 ปี )

2,600

16 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2 ปี )

153,666
187,926

14,760

ประกาศค่ าธรรมเนียมตลอดหลักสู ตร(โครงการปกติ นิสิตชาวไทย) (ค่า round up) 180,000 บาท/คน/หลักสู ตร
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187,926

2.7 ระบบการศึกษา
5 แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 36, 39 และเป็ นไป
ตามเงื่อนไขและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี เน้นการศึกษารายวิชาและทําปริ ญญานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ ข สําหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี เน้นการศึกษารายวิชา และทําสารนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร มี 2 แผน ดังนี้
แผน ก 2 (เน้นการศึกษารายวิชาและทําปริ ญญานิพนธ์) โดยมีโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
หมวดวิชา/รายวิชา
1. ปริญญานิพนธ์
2. รายวิชา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า
รวมไม่ น้อยกว่า
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หน่ วยกิต
12
24
12
6
6
36

แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชา และทําสารนิพนธ์)โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา/รายวิชา
1. สารนิพนธ์
2. รายวิชา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
รวมไม่ น้อยกว่า

หน่ วยกิต
6
30
12
6
12
36

3.1.3 รายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์ (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมายเหตุ : นิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ต้องเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สาํ นักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะจัดให้ โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติม

แผน ก 2 (เน้ นการศึกษารายวิชาและทําปริญญานิพนธ์ )
วิชาแกน (เรี ยนจํานวน 12 หน่ วยกิต)
ศร 511 เศรษฐมิติ
ECS 511 Econometrics
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECS 512 Microeconomics Theory
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
ECS 513 Macroeconomics Theory
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 514 Public Economics
วิชาเอก (เรี ยนจํานวน 6 หน่ วยกิต)
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 621 Research Methodology in Public Economics
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
ECS 631 Public Finance
วิชาเอกเลือก (ให้ เลือกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ศร 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
ECS 632 Economics of Education
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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(2-2-5)

ศร 633 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ECS 633 Health Economics
ศร 634 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECS 634 Economics of Development
ศร 635 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
ECS 635 Natural Resource Economics
ศร 636 เศรษฐศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
ECS 636 Environmental Economics
ศร 637 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
ECS 637 Thai and Regional Economy
ศร 638 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ECS 638 Economics of Human Resources
ศร 639 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECS 639 International Economics
ศร 641 สัมมนาประเด็นร่ วมสมัย
ECS 641 Seminar in Contemporary Issues
ปริญญานิพนธ์
ศร 691 ปริ ญญานิพนธ์
ECS 691 Master’s Thesis

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

12 หน่วยกิต

แผน ข (เน้ นการศึกษารายวิชา และทําสารนิพนธ์ )
วิชาแกน (เรี ยนจํานวน 12 หน่ วยกิต)
ศร 511 เศรษฐมิติ
ECS 511 Econometrics
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECS 512 Microeconomics Theory
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
ECS 513 Macroeconomics Theory
ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 514 Public Economics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วิชาเอก (เรี ยนจํานวน 6 หน่ วยกิต)
ศร 621 วิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 621 Research Methodology in Public Economics
ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
ECS 631 Public Finance
วิชาเอกเลือก
แผน ข
(ให้ เลือกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
ศร 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
ECS 632 Economics of Education
ศร 633 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ECS 633 Health Economics
ศร 634 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECS 634 Economics of Development
ศร 635 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
ECS 635 Natural Resource Economics
ศร 636 เศรษฐศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
ECS 636 Environmental Economics
ศร 637 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
ECS 637 Thai and Regional Economy
ศร 638 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ECS 638 Economics of Human Resources
ศร 639 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECS 639 International Economics
ศร 641 สัมมนาประเด็นร่ วมสมัย
ECS 641 Seminar in Contemporary Issues
สารนิพนธ์
ศร 692 สารนิพนธ์
ECS 692 Master’s Project

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

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

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นิสิตอาจเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในหรื อนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 กําหนดแผนการเรี ยนรายภาค ดังนี้
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)

ภาคการศึกษาที่ 2

* วิชาปรับพื้นฐาน
ศร 511 เศรษฐมิติ
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

รวม
ปี ที่ 2

3 ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3
3 ศร 621 วิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ - 3
สาธารณะ
3 ศร631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3
9

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1

ศร 691 ปริ ญญานิพนธ์
รวม

9

ศร 691 ปริ ญญานิพนธ์
รวม

3
3

รวม

6

ภาคการศึกษาที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)

ภาคการศึกษาที่ 2
6
6

วิชาเอก (เลือก ) 1
วิชาเอก (เลือก ) 2

6
6

แผน ข กําหนดแผนการเรี ยนรายภาค ดังนี้
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)

ภาคการศึกษาที่ 2

* วิชาปรับพื้นฐาน
ศร 511 เศรษฐมิติ
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

รวม
ปี ที่ 2

3 ศร 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3
3 ศร 621 วิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ - 3
สาธารณะ
3 ศร 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3
9

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเอก (เลือก ) 3
วิชาเอก (เลือก ) 4
รวม

9

ศร 692 สารนิพนธ์

6
รวม

* วิชาปรับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย
(1) หลักและแนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
(2) สถิติและคณิ ตเศรษฐศาสตร์
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3
3

สอบประมวลความรู ้
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)

ภาคการศึกษาที่ 2
3
3
6

วิชาเอก (เลือก ) 1
วิชาเอก (เลือก ) 2

6

6

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์
ศึ ก ษาหลัก และแนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคและเศรษฐศาสตร์ ม หภาค รวมถึ ง ศึ ก ษา
คณิ ตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานสําหรับการเรี ยนในวิชาเศรษฐมิติ
ศร 511 เศรษฐมิติ
3 (3-0-6)
ECS 511 Econometrics
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิงพหุ ปั ญหาทางเศรษฐมิติในกรณี ทีไม่เป็ นไป
ตามข้อสมมติแบบคลาสสิ ก สมการถดถอยเชิงเส้นแบบทัว่ ไป และระบบหลายสมการ (Simultaneous Equations
System) ทฤษฎีของแบบจําลองอนุกรมเวลา การประมาณค่าและการทํานายค่าของแบบจําลองอนุกรมเวลา
ศร 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
ECS 512 Microeconomics Theory
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคขั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน
การผลิต ทฤษฎีราคา ทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปั จจัยการผลิตและการกระจายรายได้ การวิเคราะห์
ลักษณะและโครงสร้างตลาด และการกําหนดราคาในตลาดต่าง ๆ ดุลยภาพทัว่ ไป และความล้มเหลวของตลาด
ศร 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
ECS 513 Macroeconomics Theory
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคขั้นสู งที่เกี่ยวกับการกําหนดรายได้ประชาชาติ การบริ โภค การ
ลงทุนและบทบาทของเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดการเงิน ตลาดสิ นค้าและบริ การ และตลาดแรงงาน การ
กําหนดระดับการจ้างงาน และระดับราคา ทฤษฎีวฏั จักรธุรกิจ การวิเคราะห์ สาเหตุและปั ญหาภาวะเงินเฟ้ อ
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ แบบจําลองความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
ศร 514 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
3 (3-0-6)
ECS 514 Public Economics
ศึ ก ษาทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ส าธารณะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บทบาทและการจัด การภาครั ฐ ในระบบ
เศรษฐกิจ ประเด็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรม ทฤษฎีสวัสดิการและการกระจาย ทฤษฎีว่าด้วย
สิ นค้าสาธารณะและการจัดสรรสิ นค้าสาธารณะ รวมถึงการจําหน่ ายสิ นค้าส่ วนบุคคลโดยรั ฐและกรณี ศึกษา
เกี่ ยวกับการกําหนดมูลค่าสิ นค้าสาธารณะ การคลัง การลงทุนและการดําเนิ นงานของรั ฐวิสาหกิ จอย่างมี
ธรรมาภิบาล
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ศร 621 วิธีวทิ ยาวิจัยด้ านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
3 (3-0-6)
ECS 621 Research Methodology in Public Economics
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจยั กระบวนการและระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้าง
และรู ปแบบของการวิจยั การเลื อกหัวข้อ การเขียนโครงร่ างวิจยั การวิเคราะห์ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจยั วิธีการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อทําการวิจยั การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนเตรี ยม
ความพร้อมการนําเสนอผลงานวิจยั และเผยแพร่ ในที่ประชุมปฏิบตั ิการวิจยั ในประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ งที่
นิ สิตสนใจเป็ นพิเศษที่เป็ นประเด็นปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นําเสนอเนื้อหาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความสามารถตรงตามหัวข้อ
ศร 631 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3 (3-0-6)
ECS 631 Public Finance
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง การจัดเก็บภาษี การหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของรัฐ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การกําหนดราคาหรื อต้นทุนของการให้บริ การสาธารณะ ผลของการใช้จ่ายและการหา
รายได้ของรัฐบาลต่อการกระจายรายได้และการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน การรับความเสี่ ยง การ
บริ หารหนี้ สาธารณะ กลไกและวิธีการตัดสิ นใจเชิ งสาธารณะ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ผลใน
โครงการของรัฐ การบริ หารนโยบายของรัฐบาล และการใช้เครื่ องมือทางการคลังเพื่อบริ หารระบบเศรษฐกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ศร 632 เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3 (2-2-5)
ECS 632 Economics of Education
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา อุปสงค์และอุปทานของ
การศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและสังคม การประเมินค่าทุนมนุ ษย์และ
คุณค่าของทุนมนุ ษย์ นโยบายและการวางแผนกําลังคนและการศึกษา บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการ
การศึกษา รวมทั้งประเมินผลกระทบของนโยบายทางด้านการศึกษาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศร 633 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3 (2-2-5)
ECS 633 Health Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริ การสุ ขภาพ อุปสงค์และอุปทานของ
บริ การสุ ขภาพ โครงสร้ างตลาดในการกําหนดราคา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล บทบาทของภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านสุ ขภาพโดยใช้เครื่ องมือ
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินและการคลังเพื่อการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข
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ศร 634 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3 (2-2-5)
ECS 634 Economics of Development
ศึกษาทฤษฎีและแบบจําลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ
ร่ วมสมัยทั้งที่เป็ นกระแสหลักและเศรษฐกิจทางเลือก พัฒนาการและประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ศร 635 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
ECS 635 Natural Resource Economics
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท้ งั ที่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
ไปและที่สร้างขึ้นใหม่ได้ ความล้มเหลวของตลาดเนื่ องจากความบกพร่ องของระบบกรรมสิ ทธิ์ และต้นทุน
ธุรกรรมการประยุกต์หลักต้นทุนและผลประโยชน์ในโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางใน
การจัด การนโยบายและกฎหมายเกี่ ย วกับ การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นธรรม
โดยเน้นกรณี ตวั อย่างของประเทศไทย
ศร 636 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
ECS 636 Environmental Economics
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและเรื่ องที่เกี่ยวข้อง แนวคิดประสิ ทธิ ภาพ
ต้นทุนและผลประโยชน์ ความล้มเหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก การประเมินค่าผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จากโครงการพัฒนา นโยบายและมาตรการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ปั ญหาการจัดการขยะ
มลภาวะทางอากาศ นํ้า และดิ น รวมถึงวิเคราะห์รายจ่ายของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ศร 637 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
3 (2-2-5)
ECS 637 Thai and Regional Economy
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของไทย และภูมิภาคอาเซี ยน ตั้งแต่ช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั ในบริ บทของการวิเคราะห์วิจารณ์ผลของนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองที่มี
ต่อการกระจายรายได้ การแก้ปัญหาความยากจน และผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองของ
ไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

17

ศร 638 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
ECS 638 Economics of Human Resources
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการลงทุนและการ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา การฝึ กอบรม การเปลี่ยนแปลงทางประชากร สุ ขภาพอนามัย และการลงทุนเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ศึกษาปั ญหา
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์
ศร 639 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
3 (2-2-5)
ECS 639 International Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การ
ลงทุน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นปั ญหาและนโยบายด้านการค้า การเงิน และการลงทุน
ระหว่างประเทศในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดคู่คา้ ตลาดคู่แข่งขัน และตลาดใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน
ศร 641 สั มมนาประเด็นร่ วมสมัย
3 (2-2-5)
ECS 641 Seminar in Contemporary Issues
สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่เป็ นประเด็นร่ วมสมัย เพื่อให้เกิดความรู ้
พิเศษเฉพาะด้าน เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
ศร 691 ปริญญานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
ECS 691 Master’s Thesis
การวิจยั ขั้นสู ง ที่เน้นความริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศร 692 สารนิพนธ์
6 หน่ วยกิต
ECS 692 Master’s Project
ศึกษาค้นคว้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งด้านเศรษฐศาตร์ สาธารณะ ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
โดยที่สารนิพนธ์ตอ้ งมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
5-6
เลขรหัสตัวกลาง
1
2
3
4
9
เลขรหัสตัวท้ าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับของรายวิชา
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
วิธีวิจยั
กลุ่มวิชาประยุกต์
สัมมนา / การศึกษารายบุคคล
ปริ ญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ลําดับทีร่ ายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

1

2

3

4

5

ชื่อ – นามสกุล
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

รศ. ดร. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
3-1020-00067-04-6
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลัง)
ดร.จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
3-1018-00745-32-3
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ดร.สุ วมิ ล เฮงพัฒนา
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
3-5499-00026-68-3
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
3-7004-00996-21-7
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ)
พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ
ผศ. รวิพรรณ สาลีผล
ศ.บ.
3-1017-01447-23-5

สํ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2536
2524
2515

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551
2542
2537

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2546
2538

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2540
2536

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2536
2531

หมายเหตุ : คุณวุฒิและสาขาวิชาที่อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร (ในตาราง) สําเร็ จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ

1

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เรณู สุ ขารมณ์
3-1006-00102-35-5

2

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
3-2096-00048-87-1

3

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร
เพิ่มพูนวิวฒั น์
3-5099-00040-43-1

4

รศ.ดร.พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์
3-1020-00067-04-6

5

ผศ.ดร.กิตติมา สังข์เกษม
3-1101-02347-09-7
ผศ.ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
3-1006-01910-96-0
ผศ. รวิพรรณ สาลีผล
3-1017-01447-23-5
ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
3-7004-00996-21-7

6
7
8
9

ดร.จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล
3-1018-00745-32-3

10

ดร.สุ วมิ ล เฮงพัฒนา
3-5499-00026-68-3

11

อ.ไมตรี อภิพฒั นะมนตรี
3-1024-01025-48-4
อ.ประพาฬ เฟื่ องฟูสกุล
3-1009-02144-27-1
อ.ทิพย์วมิ ล วงศ์รัตนชัย
3-3606-00621-46-6

12
13

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
Ph.D. (Agricultural Economics)
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศ.บ.
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Economics)
M.S. (Economics)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลัง)
D.A. (Economics)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Economics)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)
พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ
ศ.บ.
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

ปี พ.ศ.
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
University of Nebraska Lincoln
2541
2523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519
2545
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2523
University of Utah
2543
University of Utah
2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 2536
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2536
2524
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2515
University of Miami, Florida
2519
2517
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Indiana University
2543
2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2545
2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
2553
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
2520
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2516
2525
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2523
2550
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2538
วิทยาเขตภาคใต้

หมายเหตุ : คุณวุฒิและสาขาวิชาที่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (ในตาราง) สําเร็ จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีความเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

1

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์

Ph.D. (Economics)

University of Georgia, U.SA.

2

รศ.ดร.สมชาย รัตนโกมุท

Ph.D. (Economics)

University of Utah, U.S.A.

3

รศ.ดร.วรเวศม์ สุ วรรณระดา

Ph.D. (Public Economics)

Osaka University, Japan

4

รศ.สาลินี วรบัณฑูร

M.A. (Economics)

Utah State University, U.S.A.

5

ดร.ภูมิ มูลศิลป์

Doctor of Juridical Science
(S.J.D.)

Indiana University, U.S.A.

6

ดร.ศิวสั น์ เหลืองสมบูรณ์

Ph.D. (Economics)

University of London, U.K

7

ดร.ปิ ยะพรรณ ช่างวัฒนาชัย

Ph.D. (Economics)

University of Utah, U.S.A.

8

ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

Ph.D. (Economics)

University of Duke, U.S.A.

9

ดร.ฐิติเทพ สิ ทธิยศ

Ph.D. (International Finance Claremont Graduate University.
and Monetary Policy)
U.S.A.

10

AKHILESH TRIVEDI

Ph.D. (Managing
Sustainable Tourism)

University of Lucknow, India

11

อ.อุไร สังขนันท์

M.Ed.

University of Alberta, Canada

12

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์

M.A. (International
Economics and Finance)

National Institute of Development
Administration Bangkok, Thailand

13

นางสาวกุลภัสสร์ พรประภา

M.A. (Development
Economics)

University of Manchester
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
---------------5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก ต้องดําเนิ นการให้ผลงานปริ ญญานิ พนธ์หรื อส่ วน
หนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
5.1.1 แนวปฏิบัติในการทําปริญญานิพนธ์
การเสนอชื่อเรื่ องและเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
1) นิ สิตต้องดําเนิ นการเสนอหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ และรายชื่ อคณะกรรมการควบคุมการทําปริ ญญา
นิ พนธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์น้ นั ๆ แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
2) เมื่ อนิ สิตจัดทําเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์และผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการควบคุ มการทํา
ปริ ญญานิ พนธ์แล้ว ให้นิสิตดําเนิ นการเสนอขอจัดประชุ มเพื่อพิจารณา เค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
3) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ มีมติให้ความเห็นชอบชื่อเรื่ อง และเค้าโครงแล้ว
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอเค้าโครงและรายชื่ อคณะกรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิ พนธ์ต่อ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิและแต่งตั้ง
การสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์
4) เมื่อคณะกรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์เห็นควรให้นิสิตสอบปากเปล่าปริ ญญานิ พนธ์ได้ ให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรดําเนิ นการเสนอชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิ พนธ์ เพื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
5) ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ส่งผลการประเมินคุณภาพปริ ญญานิ พนธ์ผา่ น
ประธานบริ หารหลักสู ตรเพื่อเสนอต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
ภายใน 4 สัปดาห์นบั จากวันสอบ
6) การประเมินคุณภาพปริ ญญานิ พนธ์ ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิ พนธ์ประเมิน
คุณภาพปริ ญญานิ พนธ์ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหากระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า
และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548
ข้อ 27 (หมวด 5)
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5.1.2 แนวปฏิบัติในการทําสารนิพนธ์
1) นิสิตต้องดําเนินการเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ และชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผนู ้ ้ นั แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจาณาให้ความเห็นชอบ
2) ให้นิสิตดําเนินการทําสารนิพนธ์ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อกําหนดชื่อ
เรื่ องและรายละเอียดของการดําเนินงาน เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเห็นว่าผลงานเหมาะสมแล้ว ให้นิสิตดําเนินการ
เสนอขอจัดประชุมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
3) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีมติให้ความเห็นชอบชื่อเรื่ อง และโครงการแล้วให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอโครงการและชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ต่อคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเพื่อ
อนุมตั ิและแต่งตั้ง
4) เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เห็นควรให้นิสิตสอบสารนิพนธ์ได้ ให้คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
5) ให้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ส่งผลการประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ผา่ นประธานบริ หารหลักสู ตร
เพื่อเสนอต่อคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง ภายใน 4 สัปดาห์นบั จากวันสอบ
6) การประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ประเมินคุณภาพสารนิพนธ์ในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหา กระบวนการวิจยั หรื อกระบวนการดําเนินงาน การเขียน และการสอบปากเปล่า และ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548
ข้อ 27 (หมวด 5)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
5.2.2 สามารถสื บค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
5.2.3 สามารถบูรณาการความรู ้ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของนําเสนออย่าง
เหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
นิสิตจะดําเนินการเสนอชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1
ปี การศึกษา
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
จํานวน 12 หน่วยกิต

23

5.5 การเตรียมการ
กําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ และสารนิ พนธ์ ให้คาํ แนะนําแก่
นิสิตดังนี้
ปริ ญญานิ พนธ์ นิ สิตดําเนิ นการเสนอหัวข้อปริ ญญานิพนธ์ และรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการ
ทําปริ ญญานิพนธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์น้ นั ๆ แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณา
ให้ความเห็ นชอบ หลังจากนั้นจึงดําเนิ นการทําตามขั้นตอนข้อ 5.1.1 แนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นการทําปริ ญญา
นิพนธ์
สารนิ พนธ์ นิ สิตต้องดําเนิ นการเสนอหัวข้อสารนิ พนธ์ และชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผนู ้ ้ นั แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจาณาให้ความเห็นชอบ หลังจาก
นั้นจึงดําเนินการทําตามขั้นตอนข้อ 5.1.2 แนวปฏิบตั ิในการดําเนินการทําสารนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 5 ข้อ 27 การประเมินคุณภาพปริ ญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหา กระบวนการวิจยั การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์
การประเมินให้กระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผา่ น (Fail)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต และเสี ยสละ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ส่ งเสริ มแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต และกระตุน้
จิตสํานึกสาธารณะให้นิสิต โดยการสอดแทรกแนวคิด
ต่างๆ ในระหว่างการเรี ยนการสอน และการทํา
กิจกรรม เพื่อให้นิสิตมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เคารพ
ต่อตนเองและส่ วนรวม
มีการเปิ ดรายวิชาเลือกที่มีความทันสมัย และ
ตอบสนองต่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ และมีการ
ส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการด้วยการจัดให้มีหอ้ งพัก
ผ่อนรวมสําหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และความรู ้
ให้นกั ศึกษาได้พฒั นากระบวนการแก้ปัญหาที่เป็ น
ระบบ จากการให้โจทย์แบบฝึ กหัดกรณี ศึกษา และทํา
การวิจยั แล้วให้นิสิตทําผลงานวิชาการในรู ปบทความ
หรื องานลักษณะอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด
ส่ งเสริ มให้นิสิตทํางานร่ วมกับอาจารย์เป็ นทีมวิจยั โดย
การเป็ นผูช้ ่วยวิจยั เพื่อให้ได้รับทักษะในการทํางานเป็ น
หมู่คณะและทักษะในการบริ หารจัดการงาน
ส่ งเสริ มให้มีการสัมมนาย่อยเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ของงานวิจยั และให้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่ วมประชุม
วิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อพัฒนา
ทักษะการติดต่อสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน

2. มีความใฝ่ รู ้และก้าวทันการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ
3. มีกระบวนการคิดที่เป็ นระบบ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

4. สามารถทํางานร่ วมกับหมู่คณะ และบริ หาร
จัดการงานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
เป็ นอย่างดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้
1) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
2) สามารถจัดการปัญหาโดยอาศัยหลักคุณธรรม จริ ยธรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) มีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอน
1) มีการเรี ยนการสอนในรายวิชาและสัมมนาที่ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่นิสิต
2) ส่ งเสริ มการแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ โดยมอบหมายการทํางานเป็ นทีมทั้งในรายวิชาและ
การสัมมนา
2.1.3 การประเมินผล
1) จากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในรายวิชาและสัมมนาที่จดั ขึ้น
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้และการประยุกต์ใช้ตรรกทางด้านเศรษฐศาสตร์
3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี
2.2.2 กลยุทธ์ การสอน
1) มีการบรรยาย
2) มีการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้งในห้องเรี ยน การสัมมนาและการทําวิจยั
2.2.3 การประเมินผล
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การนําเสนอรายงาน และผลงานวิจยั รวม
ถึงงานปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ประเด็นทางเศรษฐกิจ
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความรู ้ใหม่รวมทั้งการให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
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3) สามารถใช้เทคนิคหรื อเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อน
ได้อย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอน
1) ส่ งเสริ มและกระตุน้ การเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2) เปิ ดสอนรายวิชาวิธีวิทยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึ กทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลงานวิชาการ
2.3.4 การประเมินผล
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การนําเสนอรายงาน และผลงานวิจยั รวมถึง
งานปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้
1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสูงได้ดว้ ยตนเอง
2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่
3) มีความเป็ นผูน้ าํ ที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพในการทํางาน
เป็ นทีม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอน
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่ให้นิสิต ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
ปั จจุบนั หรื ออนาคต รวมถึงวิธีการในการแก้ปัญหา
2) ใช้การเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และกําหนดให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม
3) กําหนดให้มีการทํารายงาน หรื องานที่มอบหมายในแต่ละวิชา และมีการนําเสนอผลงานหรื อ
รายงานนั้นๆ ตลอดจนจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหลักสูตร
2.4.3 การประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต ในการทํารายงาน การนําเสนอผลงาน หรื อ
รายงานในวิชาต่างๆ หรื อการสอบปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั อย่าง
เหมาะสม
2) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ มาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
3) มีทกั ษะในการนําเสนอและสื่ อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอน
1) มีวิชาที่ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาทางเศรษฐกิจ
2) มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้มีการสัมมนา การทํารายงานที่ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.3 การประเมินผล
1) มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาที่ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติมา
ประยุกต์ใช้
2) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอของนิสิตในหลายรู ปแบบ

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
2) สามารถจัดการปั ญหาโดยอาศัยหลักคุณธรรม จริ ยธรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) มีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
3.2 ความรู้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้และการประยุกต์ใช้ตรรกทางด้านเศรษฐศาสตร์
3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ประเด็นทางเศรษฐกิจ
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความรู ้ใหม่รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะ
ทางวิชาการ
3) สามารถใช้เทคนิ คหรื อเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้
อย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

28

3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งได้ดว้ ยตนเอง
2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่
3) มี ความเป็ นผูน้ ําที่ เ หมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
เป็ นทีม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั อย่าง
เหมาะสม
2) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
3) มีทกั ษะในการนําเสนอและสื่ อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ดังนี้

รายวิชา
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

{
{
{
z
ECS 511 เศรษฐมิติ
{
{
{
z
ECS 512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
{
{
{
z
ECS 513 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
z
z
z
z
ECS 514 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ECS 621 วิธีวทิ ยาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ z z z z
z
z
z
z
ECS 631 เศรษฐศาสตร์การคลัง
z
z
z
z
ECS 632 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
z
z
z
z
ECS 633 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
z
z
z
z
ECS 634 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
z
z
z
z
ECS 635 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
z
z
z
z
ECS 636 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
{
z
{
z
ECS 637 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค
z
z
z
z
ECS 638 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
{
z
{
z
ECS 639 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
z
z
z
z
ECS 641 สัมมนาประเด็นร่ วมสมัย
z
z
z
z
ESC 691 ปริ ญญานิพนธ์
z
z
z
z
ECS 692 สารนิพนธ์
หมายเหตุ
z ความรั บผิดชอบหลัก
{ ความรั บผิดชอบรอง
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2

ทักษะ
ทักษะ
ทางการ
ความสั มพัน
วิเคราะห์ เชิง
ธ์ ระหว่ าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สื่ อสารและ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต(นักศึกษา)
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 5 ข้อ 25 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมายรายงานหรื อ
การสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ตัวชี้วดั มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ เป็ นสําคัญ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
แผน ก 2
นิสิตจะขอรับปริญญา ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทวั่ ไป
1) สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้รับยกเว้นตามข้อ 41.2 (หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริ ญญานิพนธ์
และสารนิพนธ์ ข้อ 41.2.1 – 41.2.3)
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
1) เสนอปริ ญญานิ พนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริ ญญา
นิพนธ์ข้ นั สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
2) ส่ งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผลงานปริ ญญานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั
นิสิตได้โดยการอนุมตั ิของสภามหาวิทยาลัย
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แผน ข
นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทวั่ ไป
1) สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้รับยกเว้นตามข้อ 41.2 (หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริ ญญานิ พนธ์
และสารนิพนธ์ ข้อ 41.2.1 – 41.2.3)
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
1) สอบประมวลความรู ้ได้
2) เสนอสารนิ พนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิ พนธ์ข้ นั
สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
3) ส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน/คณะ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักสู ตรที่สอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ในรู ปแบบทัว่ ไปและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ รวมทั้งเทคนิคการสอน
2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้ผสู ้ อนร่ วมสัมมนาเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณา
การความรู ้จากงานวิจยั และการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน
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2.2 การพัฒนาวิชาการและด้ านวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มให้คณาจารย์ทาํ งานวิจยั เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
2.2.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2.2.3 สร้างระบบและกลไกในการกระตุน้ ให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งวิชาการ
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ/หรื อนโยบายสาธารณะ
2.2.4 สร้างระบบและกลไกในการบริ การวิชาการเศรษฐศาสตร์ แก่ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับการ
เรี ยนการสอน การอบรมและสัมมนา

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 เตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดการเรี ยนการสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมอบหมายให้ผสู ้ อน
ดําเนินการจัดทําตารางสอนของแต่ละภาคเรี ยน
1.2 ติดตามการจัดการเรี ยนการสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ดําเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
1.3 อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์
ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดยกระทํา ทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 ประเมินผลการเรี ยนการสอน
- เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน มีการประเมินผลผูส้ อนโดยผูเ้ รี ยน ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง
และผูส้ อนประเมินผลรายวิชา ตามแบบ ปค.003
- คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรติดตามผลการดําเนิ นงานหลักสู ตร เพื่อใช้ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุ งกล
ยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผสู ้ อนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตรเสนอคณบดี
1.5 ดําเนินการติดตามการประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
1.6 ติดตามผลการดําเนินงานหลักสู ตร เพื่อใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผสู ้ อน
ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.7 ประเมินผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรเมื่อครบรอบ 4 ปี โดยคณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก นิ สิต
ชั้นปี สุ ดท้ายก่อนสําเร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จากนั้นจัดทําร่ างรายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตร
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1.8 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา
1.9 ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยนําผลการประเมินจากข้อ 1.7 และ 1.8 มาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ของหลักสูตร
2.1.2 วางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับการวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจํานวน
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนของสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 มี ความพร้ อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่ มี
หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เศรษฐศาสตร์ รวมถึ ง มี ฐ านข้อ มู ล ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดย
สํานักหอสมุดกลาง มีจาํ นวนหนังสื ออ้างอิงและตําราด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจาํ นวนตําราวิชาการ ห้องเรี ยน
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนดังนี้
- ตําราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จํานวน 5,000 เล่ม
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ (PC) จํานวน 10 เครื่ อง
- โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านเศรษฐศาสตร์
- ห้องประชุม (ห้องใหญ่) สําหรับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุม (ห้องเล็ก) สําหรับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ห้อง
- ห้องศึกษาค้นคว้าสําหรับนิสิตระดับบัณฑิต จํานวน 1 ห้อง
- มีระบบเครื อข่ายสื บค้นออนไลน์สาํ หรับนิสิตระดับบัณฑิต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 ประชุ มให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการของการจัดสรรทรั พยากรการเรี ยนการสอน
ตํารา วารสารทางวิชาการ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 วางแผนและจัดทําข้อเสนองบประมาณครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2.3.3 จัดสรรงบประมาณประจําปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอน ตํารา วารสารทางวิชาการ
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.4 จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจําทุกปี จากคณาจารย์และนิสิต
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ป แหล่ งทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนในสํานัก วิชาเศรษฐศาสตร์ แ ละนโยบายสาธารณะที่
คณาจารย์และนิสิตสามารถใช้บริ การได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 ทําบันทึกข้อความถึงกองการเจ้าหน้าที่ เรื่ องเปิ ดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์ประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
- สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการสอบเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ในระดับปริ ญญาเอกแล้ว
3.1.2 กองการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยติดประกาศที่บอร์ดประกาศรับสมัคร
งานของกองการเจ้าหน้าที่ และประกาศทาง website รับสมัครงานของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (โดยระบุ
ระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ และ วันสอบคัดเลือกในประกาศ)
3.1.3 หลัง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการรั บสมัค รแล้ว สํานัก วิชาเศรษฐศาสตร์ แ ละนโยบายสาธารณะ
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคณะกรรมการสอบคัดเลือก
3.1.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด
3.1.5 สรุ ป ผลการสอบคัด เลื อ ก และแจ้ง รายชื่ อ ผูท้ ี่ ส อบคัด เลื อ กได้ไ ปยัง กองการเจ้า หน้า ที่ เพื่ อ
ดําเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลกา
ดําเนินงานของหลักสู ตรประจําปี
3.2.2 จัดประชุ มคณาจารย์ผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อรั บฟั งข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรั บปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
3.3 หลักเกณฑ์ ในการแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 กําหนดให้มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง
3.3.2 กําหนดคุณสมบัติคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ และ/หรื อ
ความเชี่ยวชาญ
3.3.3 การเชิญและการจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
4.1.1 สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
4.1.2 กําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน
4.1.3 มีประสบการณ์หรื อทักษะที่ชาํ นาญทางด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีทศั นคติที่ดีต่องาน
4.2 การวางแผนและดําเนินการเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 วางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ใน
ภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมกับคณาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ ปรึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
5.1.1 ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต กระทําโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
5.1.2 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทั้งตาม
ตารางเวลาหรื อนัดหมาย
5.1.3 จัดเจ้าหน้าที่ประจําหลักสู ตรเพื่อการประสานงานระหว่างนิสิตกับคณาจารย์
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
นิ สิตที่ ถูกลงโทษ มี สิทธิ ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการบริ หารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบาย
สาธารณะ นับตั้งแต่วนั รับทราบคําสัง่ ลงโทษ โดยคําร้องต้องทําเป็ นหนังสื อพร้อมเหตุผลประกอบ และยืน่ เรื่ อง
ผ่านสํานักงานเลขานุ การคณบดี สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ หลังจากนั้นคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนําเรื่ องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกรรมการบริ หารสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาหลัก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ ทันสมัย และสามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองไทย รวมทั้ง
การเผชิ ญปั ญหาเกี่ ยวกับ ธรรมาภิ บาล ความยากจน การกระจายรายได้ การเปลี่ ยนแปลงของระบบนิ เวศน์
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกัน ในการเข้า ถึ ง ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและสาธารณสุ ข เป็ นต้น ดัง นั้ น สํา นั ก วิ ช า
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1.อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประชุ มร่ วมกันของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและขอคําแนะนํา
ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่มีความรู ้ ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรั บ
รายวิชาที่ผสู ้ อนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ประเมินประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การเรี ยนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรื อการสนทนากับกลุ่ม
นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา
1.1.3 ประเมินประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การเรี ยนการสอนโดยการใช้แบบสอบถาม ปค.003 การสังเกต
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการประเมินความรู ้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมิ นความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยนิสิตทุกภาค
การศึกษา
1.2.3 ประเมินจากนิ สิตเกี่ ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่ น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
1.2.4 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่ วมงาน
1.2.5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน โดยสรุ ปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสู ตรโดยการสอบถามนิ สิตในโครงการปั จฉิ มนิ เทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตวั แทนของ
นิสิต/บัณฑิตใหม่ และการเปิ ดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินภายนอก อาจารย์
ผูส้ อน พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการวิพากษ์
หลักสู ตร และการสํารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่กา้ วขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งระดับผูน้ าํ
ในองค์กร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ดําเนิ นการประเมิ นตามตัวบ่งชี้ ที่ได้กาํ หนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒินาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต
4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
4.3 วางแผนปรับปรุ งการดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจําหลักสู ตรและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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ภาคผนวก ก
รายชื่อและประวัตคิ ณาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวพิศมัย จารุจิตติพนั ธ์
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ. (สาขาการเงินและการคลัง)
รองศาสตราจารย์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1. หลักเศรษฐศาสตร์, กรุ งเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์ ,พ.ศ. 2526.
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น,กรุ งเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร,
(อัดสําเนา) พ.ศ. 2526.
2. การเงินและการธนาคาร, กรุ งเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, (อัดสําเนา) พ.ศ. 2531.
3. ทฤษฎีการเงิน, กรุ งเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, (อัดสําเนา)
พ.ศ. 2531.
4. มนุษย์กบั สังคม(ตอนมนุษย์กบั เงิน), กรุ งเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, (อัดสําเนา) พ.ศ. 2537.
5. เศรษฐกิจไทยปัจจุบนั ส่ วนของ “โครงสร้าง ภาพรวม และปัญหาเศรษฐกิจไทย” และ “กรอบความคิดและ
วิธีการศึกษา/วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ” กรุ งเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (อัดสําเนา)
พ.ศ. 2541
6. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย (บรรณาธิการ) ฉบับแปลจากMacroeconomics : Theories
and Policies เขียนโดย Richard T.Froyen สํานักพิมพ์ Pearson Education Indochina Ltd. 2544 (478 หน้า)
7. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1
(ส่ วนเศรษฐศาสตร์) พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรุ งเทพฯ บริ ษทั โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด พ.ศ. 2546
8. เอกสารการสอนระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาสถาบันการเงินและการ
ลงทุน หน่วยที่ 6 : ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็ นการเฉพาะ(2) พ.ศ. 2548
9. “บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการธุรกิจ” ” เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2553
10. “จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ” เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2553
11. “ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ” เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการ
ภาษีอากร สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553
0
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บทความทางวิชาการ
1. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “การจ้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยว.” วารสารของการท่ องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2536.
2. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “การจ้างงานที่เกิดจากการท่องเที่ยว.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2536.
3. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจและการศึกษาใน
เกาะสมุย.” วารสารศรี นคริ นทรวิโรฒ วิจยั และพัฒนา ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2536.
4. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “แนวคิดในการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2540.
5. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “คุณภาพโดยรวมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา.” (บทความแปลเรื่ อง Total Quality in
Higher Education เขียนโดยAbd.Rahman Abdul Rahim and Robiah Ahmad. เสนอต่อที่ประชุมนานาชาติ เรื่ อง
Assessing Quality in Higher Education จัดโดย MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศมาเลเซีย
27-29 กรกฎาคม 2541) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2542.
6. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “คูปองการศึกษา : การเลือกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา.” วารสาร
เศรษฐศาสตร์ ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี ที่ 1ฉบับที่ 1 กันยายน 2548.
7. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “การวิเคราะห์ปัจจัย-ผลผลิต (Input-Output Analysis) : วิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ.” วาสารเศรษฐศาสตร์ ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี ที่ 2 ฉบับที่1 2549.
8. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์ “การค้าข้ามแดนและผ่านแดนของแขวงสะหวันนะเขต.” ในวารสาร
เศรษฐศาสตร์ ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550.
งานวิจัย (ทีด่ าํ เนินการเสร็จเรียบร้ อยแล้ว)
1. การจัดการศึกษาเที ยบเท่ าเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตในประเทศไทย. (2549) เงินอุดหนุนจาก
สํานักงาน บริ หารงานการศึกษา นอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการและองค์การ Unessco Bangkok เงินอุดหนุนจาก
สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การ Unesco Bangkok. (นักวิจยั ร่ วม)
2. การค้ าผ่ านแดน : การสํารวจและการประเมินความเป็ นไปได้ ในเชิ งการส่ งสิ นค้ าและการผ่ านแดน
สะหวันนะเขต. (2549) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (นักวิจยั ร่ วม)
3. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์และคณะ., (2549) การวิเคราะห์ ต้นทุนต่ อหั วในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ . เงินอุดหนุนจากภาควิชา เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (หัวหน้า
โครงการ)
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4. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์และคณะ., (2549) การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้ าง/ผู้ประกอบการ และหรื อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ต่ อ มหาบั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์ . เงิ น อุ ด หนุ น จากภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการ)
5. โครงการประเมินผลการจัดสรรเงิ นอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายเพื่อการศึ กษาขั้นพื น้ ฐาน 12 ปี . (2547) เงิน
อุดหนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. (นักวิจยั ร่ วม)
6. พิศ มัย จารุ จิ ตติ พ นั ธ์แ ละคณะ., โครงการวิ จัย และพัฒ นาแนวทางการบริ หารการจั ด การด้ า น
ทรั พยากรด้ วยระบบคู ป องการศึ ก ษาของประเทศไทย.(2544-2545/2546) เงิ น อุ ด หนุ น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. (หัวหน้าโครงการ)
7. การประเมินผลโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ แหล่ งท่ องเที่ ยว ของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) พ.ศ. 2530-2536. (2537) เงินอุดหนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (นักวิจยั ร่ วม)
8. พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์และคณะ., ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวต่ อเศรษฐกิจ และ
การศึกษาในอําเภอเกาะสมุย. (2534). เงินอุดหนุน จากมูลนิ ธิพระบรมราชานุ สรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางรําไพพรรณี กองทุนศาสตราจารย์ ดร. สุ ดใจ เหล่าสุ นทร และมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทร วิโรฒ. (หัวหน้าโครงการ)
9. การประเมินโครงการสร้ างงานในชนบทภาคกลาง. (2530) เงินอุดหนุ นจากสํานักนายกรัฐมนตรี .
(นักวิจยั ร่ วม)
งานวิจัย (ทีก่ าํ ลังดําเนินการ)
1. ประสิ ทธิ ภาพและความสู ญเปล่ าทางเศรษฐกิจของการจัดหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. เงิน
อุดหนุนจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการ)
2. การประเมินกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเพื่อการศึกษาที่ ผูกกับรายได้ ในอนาคต.
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการ)
3. ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศในเกาะสมุย. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการ, อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ)
4. การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ. (หัวหน้าโครงการ)
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ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ

นายจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
อาจารย์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
1. Jaroensathapornkul, J., 1995. “The Motorcycle Industry”. Bangkok Bank Monthly Review.
36(2) : 22-26.
2. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล. , 2538. “ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2537 และแนวโน้มปี 2538”
วารสารเศรษฐกิจธนาคารกรุ งเทพ. กันยายน : 32-41.
3. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., 2544. “แบบจําลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริ งระหว่างประเทศ” วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. 67-87.
4. Jaroensathapornkul, J., and S. Tongpan., 2007. “Impacts of Government Spending on Thailand’s
Agricultural Sector”. Kasetsart Journal of Social Science. 28(3).
5. Jaroensathapornkul, J., 2007. “The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand”.
Chulalongkorn Journal of Economics. 19(2).
6. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., 2551. “แรงขับเคลื่อนของการวิจยั ต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของภาคเกษตร
ไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร์ ศรี นคริ นทรวิโรฒ. 4(4).
7. Jaroensathapornkul, J., 2009. “Fiscal and Monetary Policy Mixes Linkage to Thailand’s
Agriculture”. Srinakharinwirot Economics Journal. 5(5).
8. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., 2553. “บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย”.
วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ . 28(1).
9. Jirawat Jaroensathapornkul., 2010. “Analysis of Relationship between Government Spending and
Thailand’s Economic Growth”. Applied Economics Journal 17(2).
10. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., 2553. “ผลตอบแทนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสู บพันธุ์เบอร์
เลย์ในตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี สาํ โรง จังหวัดสุ โขทัย” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 18 (2).
งานวิจัย
1. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., (2554) การวางแผนระบบฟาร์ มยางพารา ในตําบลเสี ้ยว อําเภอเมือง จังหวัด
เลย. (หัวหน้าโครงการ)
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1. จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., (2553) การวิ เคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ ของการผลิตยาสู บพันธุ์เบอร์ เลย์
และพืชที่ปลูกทดแทนยาสูบในตําบลทับผึง้ อําเภอศรี สาํ โรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจยั และ
จัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. (หัวหน้าโครงการ)
2. ณัฐกา ตันสกุล และ จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล., (2545) สภาพหนี ส้ ิ นนอกระบบของครั วเรื อนเกษตร
ในจังหวัดนครนายก. รายงานฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (นักวิจยั ร่ วม)
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ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ

นางสุ วมิ ล เฮงพัฒนา
Ph.D (Economics)
ศม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
อาจารย์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
1. Nunta, Suwimon., 2008. “The Impact of the Elderly Health on Family Wealth in Thailand:
A Longitudinal Analysis”. Proceeding at the 3rd International Conference on Regional Cooperation and
Innovation in Asia, November 2008. South Korea.
2. Nunta, Suwimon., 2010. “Healthcare Utilization and Impacts of Illness on Wealth of Ageing
Population”. Proceedings at the 5th International Conference on Regional Cooperation and Innovation in Asia,
November 2010. Japan
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ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ

นายรัชพันธุ์ เชยจิตร
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ)
อาจารย์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
1. Choiejit, Ratchpan and Teungfung, Ratiporn., 2004. “The Effects of Employment Density on
Commuting Mode in Bangkok”.Paper presented at the 9th Conference of Hong Kong Society for
Transportation Studies, December 2004.
2. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “Urban Growth and The Commuting Patterns of
the Poor in Bangkok”. Proceedings at the 3th Urban Research Symposium , April 4 - 6th 2005. Brazil.
3. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “The Relationship Between Public Transport
Services and Commuting Mode in Bangkok”. Paper presented at the 8th Asian Urbanization International
Conference, August 20 - 25 th 2005. Kobe, Japan.
4. Choiejit, Ratchpan and Teufung, Ratiporn., 2005. “The Effects of Employment Density on
Commuting Mode in Bangkok : A case study of the Non-motorized mode”. Proceedings at the Walk 21
Conference : Walk for Every Culture, 21-24th September 2005. Zurich, Switzerland.
งานวิจัย
1. การลงทุนในเด็กและเยาวชนไทย 2542., ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (นักวิจยั ร่ วม)
2. ความยากจนเชิ งโครงสร้ าง 2545., ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (นักวิจยั ร่ วม)
3. ความพึ ง พอใจของนายจ้ าง/ผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รุ่ น 1-6 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2548., เงินอุดหนุน
เงินรายได้ (นักวิจยั ร่ วม)
4. การประเมินการฝึ กงาน ของนิ สิตเอกเศรษฐศาสตร์ 2547, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2547., เงินอุดหนุนเงินรายได้ (นักวิจยั ร่ วม)
5. The Patterns of Traffic Accident in Thailand., (2004). Paper present at Hannover Medical
University, September, 2004. เงินทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ (นักวิจยั ร่ วม)
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ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ

นางสาวรวิพรรณ สาลีผล
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1. ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจไทย
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง การเงินการธนาคาร 2
งานวิจัย
1. ผลกระทบของความทันสมัยของชุมชนปากพลี จ.นครนายก (2540)
2. การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ (2549) (นักวิจยั ร่ วม)
3. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนายจ้า ง/ผูป้ ระกอบการ และหรื อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาที่ ต่ อ มหาบัณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตร์ 2549. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (นักวิจยั ร่ วม)
4. การทดสอบทฤษฎีเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
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ผลการประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับการศึกษาต่ อในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสู ตรศิลปะศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ โดยในการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
นักศึกษาหลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจ-สาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 จํานวน 60 คน เป็ นผูช้ าย
42 คน และผูห้ ญิง 18 คน
ผลจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ร้อยละ 61.7 ของผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยร้อยละ 86.7 ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดหรื อผูต้ อบแบบสอบถามเองมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามจํานวน 29 คน จาก 60 คน หรื อ ร้อยละ 48.3 ได้แสดงความประสงค์ที่จะ
เข้ารับการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หากสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จะทําการเปิ ดสอนในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ ร้อยละ 80
ของจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าหลักสูตรควรจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นแบบผสมผสานกันระหว่างการ
เรี ยนการสอนรายวิชาในห้องเรี ยนและการทําวิจยั ในขณะที่ร้อยละ 13.3 เห็นว่าควรจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
การทําวิจยั
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ตารางที่ 1 ความถี่และร้ อยละจากแบบสอบถาม
ความถี่

ร้ อยละ

18
42

30
70

37
23

61.7
38.3

52
8

86.7
13.3

29
31

48.3
51.7

48
8
4

80
13.3
6.7

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. ความสนใจทีจ่ ะศึกษาต่ อ
สนใจ
ไม่สนใจ
3. ความจําเป็ นทีต่ ้ องใช้ ความรู้ ในการทํางาน
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น
4. ต้ องการศึกษาในหลักสู ตรของสํ านักวิชาฯ
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
5. ลักษณะของหลักสู ตร
มีการเรี ยนรายวิชาและมีการทําวิจยั
เน้นการทําวิจยั
อื่น ๆ
ที่มา จากการสํารวจกลุ่มเป้ าหมาย มิถุนายน 2552
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการศึกษาต่ อในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ*
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความต้องการ/ความจําเป็ นในการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
1. ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
หญิง
ชาย
หน่วยงาน...................................................... ตําแหน่ง..........................................
วุฒิการศึกษา................................................. สาขาวิชา..........................................
2. ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะหรื อไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
3. ท่านหรื อหน่วยงานของท่านมีความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะในการทํางานหรื อไม่
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น
4. หากสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ท่านต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้หรื อไม่
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
5. ลักษณะของหลักสูตรในระดับปริ ญญาโทที่เหมาะสมตามความต้องการของท่าน
มีการเรี ยนรายวิชาและมีการทําวิจยั
เน้นการทําวิจยั
อื่น ๆ (ระบุ......................................)
6. โปรดระบุเนื้อหาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ท่านต้องการ/คิดว่ามีความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
หมายเหตุ * ชื่อเดิม ก่อนมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในที่ประชุมของผูท้ รงคุณวุฒิ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ ได้แต่งตั้งและเรี ยนเชิญเข้าประชุม ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 52 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
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รายงานการประชุ ม
การพิจารณาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
ในโครงการพัฒนาหลักสู ตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สํ านักวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.00 - 19.00 น.
ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
3. รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิสาร ตันไชย
รายชื่อคณาจารย์ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

1. รองศาสตราจารย์พิศมัย จารุ จิตติพนั ธ์
2. รองศาสตราจารย์ออ้ ทิพย์ ราษฎร์นิยม
3. รองศาสตราจารย์เรณู สุ ขารมณ์
4. รองศาสตราจารย์ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวฒั น์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ณฐั กา ตันสกุล
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
7. อาจารย์ไมตรี อภิพฒั นะมนตรี
8. อาจารย์ทิพย์วมิ ล วงศ์รัตนชัย
9. อาจารย์รัชพันธุ์ เชยจิตร
10. อาจารย์จิรวัฒน์ เจริ ญสถาพรกุล
ประเด็นข้ อเสนอแนะ
1. เปลี่ยน ชื่อหลักสู ตร
1.1 ภาษาไทย จาก “หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.252)” เป็ น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)”
1.2 ภาษาอังกฤษ จาก “Master of Arts Program in Economics and Public Policy” เป็ น “Master of
Arts Program in Public Economics”
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2. เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
2.1 ภาษาไทย จาก “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ” เป็ น “ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)”
2.2 ภาษาอังกฤษ จาก “Master of Arts (Economics and Public Policy)” เป็ น “Master of Arts
(Public Economics)”
3. เปลี่ยนอักษรย่อปริ ญญา
3.1 ภาษาไทย จาก “ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)” เป็ น “ศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)”
3.2 ภาษาอังกฤษ จาก “M.A. (Economics and Public Policy)” เป็ น “M.A.(Public Economics)”
4. เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในหลักการและเหตุผลในการจัดทําหลักสู ตร และปรัชญา
5. เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการวิจยั ในหัวข้อ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
6. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ตัดข้อ 2 ต้องไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. คุณสมบัติเฉพาะ ปรับ วุฒิการศึกษา เป็ น “ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริ หารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ และปริ ญญาโททางด้าน Public Policy มีพ้ืนฐานทางนโยบายสาธารณะและ/หรื อ
เศรษฐศาสตร์ไม่ต่าํ กว่า 60 หน่วยกิต
8. ตัดข้อ 7.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูส้ มัครที่จบการศึกษาหลักสู ตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันพระปกเกล้า
9. ตัดรายชื่ออาจารย์ผสู ้ อน
10. ปรับวิชาพื้นฐานจํานวน 3 รายวิชา จาก 4 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาละ 3 หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาเศรษฐ
มิติ
11. ในรายวิชาบังคับ ใส่ หมายเหุ ตว่าอาจต้องเรี ยนปรับพื้นฐาน Prerequisit อะไรบ้าง ก่อนลงทะเบียนเรี ยน
วิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค หรื อ เศรษฐมิติ
12. รายวิชา ศร 714 เศรษฐศาสตร์สาธารณะขั้นสูง ตัด “หมายเหตุ นักศึกษาพระปกเกล้าได้รับการยกเว้น”
ออก
13. วิชาเอกเลือก เปลี่ยนเป็ น ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และตัดรายวิชา ศร 831 เศรษฐศาสตร์การเมือง
14. เพิ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง รายวิชาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วิชาสัมมนาประเด็นร่ วมสมัย (Seminar in Contemporary Issues)
15. ปรับคําอธิบายรายวิชา ให้เป็ นวิชาการมากขึ้น และเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบเดียวกัน
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ภาคผนวก ง
ความสอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรฯ กับรายวิชาต่ างๆ
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ความสอดคล้องระหว่ างวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรฯ กับรายวิชาต่ างๆ
วัตถุประสงค์
1. ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ศร 511 ศร
สาธารณะและมีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ความรู ้และ ศร 621 ศร
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์
ศร 634 ศร
ศร 638 ศร
2. ผลิตงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเปี่ ยม
ด้วยจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อความเป็ นผูน้ าํ ในด้าน
วิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

512
631
635
639

รายวิชา
ศร 513 ศร
ศร 632 ศร
ศร 636 ศร
ศร 641 ศร

514
633
637
691 ศร 692

ศร 621 ศร 641 ศร 691 ศร 692
ศร 514 ศร 631 ศร 632 ศร 633
ศร 634 ศร 635 ศร 636 ศร 638
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