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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
๑.  หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
๒.  หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ ๕ 
๓.  หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๖ 
๔.  หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๑๙ 
๕.  หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๐ ๓๒ 
๖.  หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ ๑ ๓๓ 
๗.  หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๓๔ 
๘.  หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖ ๓๘ 

 
ภาคผนวก ก 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๔๐ 

ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๕๗ 

 
ภาคผนวก ค  
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๙๑ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๒) ๑๐๕ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๓)       ๑๐๗ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑๑ 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนฯลฯ (ฉบับที่ ๒) ๑๑๔ 
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๑๖ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๑๘ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๒๒ 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)  ๑๒๖ 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑๒๘ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณพิต ๑๒๙ 
 
ภาคผนวก ง  

 

ประวัติและผลงานอาจารย์  ๑๓๐ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-------------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๔๘ 
 ภาษาไทย :    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Economics 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Economics 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Econ. 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 - 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้  
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สามารถท างานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 
๒) เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ 
๓) เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือการส่งออก 
๔) เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๕) เจ้าหน้าที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๖) เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
๗) เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย 
๘) เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 
๙) เจ้าหน้าที่การเงิน  การบัญชี  การวิเคราะห์การเงินการคลัง 
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๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ : ๗๙ หมู่ ๑  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
โลก โดยการมุ่งเน้นการศึกษาระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะโลกสมัยใหม่มุ่งเน้นความรวดเร็วและ
สามารถยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ เพราะในโลกปัจจุบันมีการขยายตัวของความ
เจริญในทุกมุมโลก ท าให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจโลก ท าให้คนบางกลุ่มในโลกเกิดความไม่
เข้าใจในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของกลุ่มผู้มีอ านาจในท้องถิ่นท าให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดต้องถูก
น าไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่
มีความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ผู้น าขาดความรู้ในการเงินการธนาคาร และการคลังจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
จึงท าให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหาที่กระทบการท ามาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการท างาน ท าให้เกิดการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความ

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระครูปรุิมานรุักษ์, ดร. 
(ประสิทธ์ิ ธุรสิทฺโธ) 
๓-๗๓๙๙-๐๐๔๓๕-๔๓-๓ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

Magadh Universiry, India 
Poona Universiry, India 
Poona Universiry, India 

๒๕๓๓ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๗ 

อาจารย ์
พระคมสัน ตเมธโส 
๑-๓๔๑๑-๐๐๐๐๖-๗๘-๓ 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 
๓-๕๒๐๕-๐๐๓๐๖-๙๙-๑ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Political Science) 
M.A. (Economics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Marathwada University, India 
Dilak Deemed University, India 
Marathwada University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายพลวัฒน์  ชุมสุข 
๓-๓๒๐๘-๐๐๑๖๗-๔๖-๗ 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๗ 
๒๕๓๙ 

อาจารย ์
นายเดช  ชูจันอัด 
๓-๓๐๒๒-๐๐๒๒๗-๙๑-๖ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจส าหรับ-
ผู้บริหาร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
 
๒๕๔๙ 
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เป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้จะต้องมีความประสานเชื่อมโยงสอดรับกับวิวัฒนาการของกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของบริบทของสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม และมุ่งธ ารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมี
สุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้
สืบไป 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  -หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  -หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน วิชาภาษากับการสื่อสาร วิชา
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตลอดถึงความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่ ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑. ปรัชญา 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของ
แนวคิด “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตร์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป 

 ๑.๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม และปัญหาการว่างงาน 
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานใน
ระดับดี 
- เอกสารและรายงานการประชุม

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของสังคม 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถาบัน/สังคมที่บัณฑิต
ปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่สังคม 
- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับ

ทางผลงานทางวิชาการ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ผลงานทางวิชาการท่ีออก

เผยแพร่ 

 
หมวดที ่๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑. ระบบ 
  ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามเอกสารในภาคผนวก) 
 ๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 ๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑.  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

  ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
     - เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
            ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                ๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร 
           ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
         ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
                ๒.๓.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
            ๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
                     ๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                      ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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                 ๒.๔  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ขาดทักษะ
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการพยากรณ์เศรษฐกิจและวิเคราะห์กราฟเชิงเส้นเนื่องจาก
ต ารา เอกสารและข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นบางส่วน และต้องใช้คณิตศาสตร์ในการค านวณพร้อมทั้ง
วิเคราะห์กราฟเพ่ือวิเคราะห์และพยากรณ์ความเป็นไปของเศรษฐกิจ 

 ๒.๕  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
  มีการจัดหลักสูตรเรียนปรับวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับนิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ให้กับนิสิต 

 ๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

 
จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 
 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ชั้นปีที่ ๑ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ชั้นปีที่ ๔ - - - ๓๕ ๓๕ 

รวม ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - ๓๕ ๓๕ 

  

 ๒.๗ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 
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  ๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ก. งบด าเนินการ 
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. ทุนการศึกษา - - - - - 
๔. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
รวม (ข) ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ 
จ านวนนิสิต * ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๖,๗๐๐ ๗,๔๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๘๐๐ ๙,๕๐๐ 
*หมายเหตุ   จ านวนนิสิตของหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต xxx บาทต่อปี 

 ๒.๘ ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

 ๒.๙  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ๓.๑.  หลักสูตร 
  ๓.๑.๑. จ านวนหน่วยกิต  
   รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต 
  ๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
 

   ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 
    ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
    ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 
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   ๒. หมวดวิชาเฉพาะ         ๑๐๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา            ๓๐ หน่วยกิต 
     ๒.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต 
     ๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกิต 
     ๒.๑.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ   ๔ หน่วยกิต 
    ๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 
    ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์  ๓๒ หน่วยกิต 
    ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์   ๙ หน่วยกิต 
   ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ๖ หน่วยกิต 
     รวม                ๑๔๐ หน่วยกิต 
 
  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
   ๑) หมวดศึกษาทั่วไป 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือก 
๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
   (๑) วิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  
   (๒) วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ 
 วิชาบังคับ ๑๘ 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา          (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ๒ (๒-๐-๔) 

 วิชาเลือก ๑๒ 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
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๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒) หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต   
   นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและ
พระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
 

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา   ๑๔ 
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒ 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 
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 ข. วิชาแกนเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๓๓  หน่วยกิต   
  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาแกนเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 ค. วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๓๒  หน่วยกิต   
  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๙  หน่วยกิต   
  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 

๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔ ๒๒๔ พุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 

๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๔) วิชาโท ๑๘ หน่วยกิต 

  นิสิตสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นวิชาโทต้องศึกษารายวิชา
ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต คือ  

๔๐๔  ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔  ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔  ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔  ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ (๓-๐-๖) 

  

  (๒) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตอีกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
ทั้งนี้ ให้เลือกรายวิชาจากโครงสร้าง ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพ่ือการลงทุน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความม่ันคงทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐมิติ ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา 
   

ชั้นปีที่  ๑ 
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา* (๒) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร  ๒ 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑* (๒) 

 รวม ๑๔  
          หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  ๑ 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ 

  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ 
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ 

 รวม ๑๗ 
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ชั้นปีที่  ๒ 

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓* (๒) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒ 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ 

 รวม ๑๖  
          หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  ๒ 

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก* (๒) 
๔๐๔ ๒๒๔ พุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ* (๒) 
๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* (๒) 

 รวม ๑๑  
 หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  ๓ 
ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (๒) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)  

๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ๓ 
๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ๓ 
๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน ๓ 
๔๐๔ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ๓ 
๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)  
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ๓ 

 รวม                       ๒๑  

 หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  ๓ 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)  

๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ 
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ 
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ๓ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ๓ 
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล ๓ 
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ๓ 
๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ๓ 

 รวม ๒๒ 
 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๑๙ 
 

 

ชั้นปีที่  ๔ 

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง ๓ 
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ๓ 
๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย ๓ 
๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์*   (๒) 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)  
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ๓ 
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ๓ 

 รวม ๑๙  

 หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  ๔ 

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ๓ 
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)  
๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ 
๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท ๓ 
๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ๒ 
๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* (๒) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ๓ 
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ๓ 

 รวม ๒๐  
 หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
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  ๓.๑.๕. ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 

 ๓.๒.  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  ๓.๒.๒ อาจารยพ์ิเศษ 

   เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 

 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  ไม่มี 

 ๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ วิชาการศึกษาอิสระ
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีการทาง
สังคมศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ  

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์หรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๕.๒.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทาง
สังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได ้
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ชื่อสถาบัน ปี 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระครูปรุิมานรุักษ์, ดร. 
(ประสิทธ์ิ ธุรสิทฺโธ) 
๓-๗๓๙๙-๐๐๔๓๕-๔๓-๓ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

Magadh Universiry, India 
Poona Universiry, India 
Poona Universiry, India 

๒๕๓๓ 
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Ph.D. (Economics) 
M.A. (Political Science) 
M.A. (Economics) 
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  ๕.๓.  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 
  ๕.๔.  จ านวนหน่วยกิต 
   ๓ หน่วยกิต 
  ๕.๕.  การเตรียมการ  
   มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
  ๕.๖.  กระบวนการประเมินผล 
   ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
ก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
   ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
   ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
   ๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
   ๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่ง
เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
   ๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
   ๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ า
วิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย 

การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

 -  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่
ดี 

-   มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

 -  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

ทักษะ IT การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน ก าหนดให้นิสิตน าเสนอรายงานโดยใช้ Power 
Point หรือ การตัดต่อ VDO สั้น ๆ ๕ -๗ นาท ีน าเสนอหน้าชั้นและโพสลงใน 
You Tube หรือ Facebook เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการ
ท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 

๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม  ศรัทธา  จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียนการสอน 
     (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
     (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
     (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
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   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
     (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
 ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
     (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
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 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     (๔) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
    (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
    (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑)  ทดสอบย่อย 
    (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
    (๔) น าเสนอผลงาน 
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 ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  (๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
  (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (๑) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืนเป็นต้น 

  (๒) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  (๓) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มที่แตกต่างกันให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน 

  (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าความดี ท าคุณประโยชน์แก่
สังคมและส่วนรวม และเสียสละ 

  (๕) จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับนิสิตของหลักสูตรทุกปี ๆ ละ ๑๒ วัน จรรโลง
พระพุทธศาสนา เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

   (๖) การเรียรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (๑) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

  (๒) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

  (๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  (๔)ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (๕) ประเมินจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและการผ่านการปฏิบัติของนิสิต  

 ๒) ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
  (๒) มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย และของโลก 
  (๓) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

  (๔) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เป็นต้น 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฎิบัติ การอภิปราย การโต้วาที การค้นคว้า การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

   (๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
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   (๓) การฝึกปฏิบัติงานในการปฏิบัติศาสนกิจ๑ ปี(ส าหรับนิสิตบรรพชิต)และปฏิบัติงานบริการสังคม 
๒๐๐ ชั่วโมง (ส าหรับนิสิตคฤหัสถ์) 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (๑) การทดสอบย่อย 

   (๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

   (๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย 

   (๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

   (๕) ประเมินจากรายงานการสรุปโครงการ และการลงมือท าจริงจากการลงพ้ืนที่จริง 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (๑) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

   (๒) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเครา ะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

   (๓) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์   

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ และอภิปรายกลุ่ม 
   (๒) การให้ท ารายงาน เขียนรายงาน เขียนบทความ หรือ การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

   (๓) ให้นิสิตลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (๑) ประเมินผลโดยการทดสอบด้วยข้อสอบ และการน าเสนอในชั้นเรียน 
   (๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้สอน 

   (๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติลงมือท าของนิสิต 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   (๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

   (๒) สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค ์

   (๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

   (๑) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

   (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
   (๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

   (๖) มีภาวะผู้น า 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

   (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียนในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

   (๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกจากการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ 
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 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยยีสารสนเทศ 

   (๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

   (๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสถิติทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) มีทักษะในการใช้เครื่องมือค านวณทางคณิตศาสตร์ สมการ และฟังก์ชั่น 

   (๔) มีทักษะในการสื่อสารประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง 

   (๒) ให้นิสิตน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ ์

   (๓) ให้นิสิตฝึกหัดท าการค านวณคณิตศาสตรต์ สมการ และฟังก์ชั่น ในห้องเรียนและมอบหมาย
ให้ท างานส่ง 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์
และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

   (๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ 

   (๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒)  
 ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
    (๒ ) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
    (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
  ๒) ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
     (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
    (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
    (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
    (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
    (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  (๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
  (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

  ๒) ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
  (๒) มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้าง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย และของโลก 
  (๓) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

  (๔) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เป็นต้น 

  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
    (๑) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
   (๒) สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

   (๓) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 
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  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
   (๒) สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม 

  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
   (๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือสถิติทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) มีทักษะในการใช้เครื่องมือค านวณทางคณิตศาสตร์ สมการ และฟังก์ชั่น 

   (๔) มีทักษะในการสื่อสารประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                     
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    General Law                     
๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

Technique of Higher Learning 
                    

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น   Introduction to Philosophy                     

๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป      Religions                     
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร   Language and Communication                     
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics                     
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น     Basic Mathematics                      

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    Introduction  to  Logic                     

๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวจิัย  Basic Statistics and Research                     

ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government                     

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  Economics in Daily Life                     
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    Man and Environment                     
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   Current World Affairs                     
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Basic English                     
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      Advanced English                     
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   Basic Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       Basic Thai                     
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          Advanced Thai                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง        Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      Basic Hindi                      
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา        Life and Psychology                     

๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 
Physical Science and Technology                     

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา   Peace  Education                     
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า   Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  Good  Governance                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (Curriculum  Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม


๒. ความรู้


๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                     
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต                    

๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี      Pali Literature                            

๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์         Pali Grammar                  

๐๐๐  ๑๔๖ แต่งแปลบาลี            Pali Composition and Translatio                       

๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษาTipitaka Studies                

๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก          Vinaya Pitaka             

๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka                 

๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka                 

ข. กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกติ                    

๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  History of Buddhism          

๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา  
Buddhist Festival and Traditions          

         

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  Thai Sangha Administration            

๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   Dhamma in English            

๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  Research and  Literary Works on Buddhism                         

๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา Dhamma Communications            

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ หนว่ยกิต                     

๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                 

๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                           

๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                    

๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    Buddhist Meditation IV                       

๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    Buddhist Meditation V                   

๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    Buddhist Meditation VI                    

๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    Buddhist Meditation VII                        



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๓๓ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum  Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง



รหัสวิชา รายวิชา 
๑. ทักษะด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ๒. ทักษะด้านความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

     ๒.๒ วชิาแกนเศรษฐศาสตร ์                    
๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  Introduction to Microeconomics                    

๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น Introduction to Macroeconomics                    

๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค  Microeconomics                    

๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค  Macroeconomics                    

๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  English for Economist                    
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  History of Economic Thoughts                    

๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง  Public Economics                    

๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ International Economics                    

๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวธิีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  
Research Methodology in Economics 

                   

๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  Statistics for Economist                    

๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์Economics of Human Resource                    

     ๒.๓ วชิาเฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร ์                    
๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน  Community Economy                    

๔๐๔ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  Cooperative Economics                    

๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  
Economics of Money and Banking 

                   

๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  Economy of Asean community                    
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล   

Differrential and Integral Calculus 
                   

๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  Business Economics                    

๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  Development Economics                    

๔๐๔ ๓๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย  Thai Economy                    
๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

Independent Study on Economics 
                   

๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท Economics of Rural Development                    

๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์  Seminar on Economics                    
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๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก Economics Principles in Tipitaka                    

๔๐๔ ๒๒๔ พุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
Buddhism and Economic Development 

                   

๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Buddhism and Sufficiency Economy 

                   

๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ Economics Ethics                    

๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
Economics in Buddhist Literature 

                   

     ๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร ์                    
๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาตร์ 

Financial Accounting for Economist 
                   

๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agricultural Economics                    

๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Economics for Environment                    

๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Health Economics                    

๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ Mathematics for Economist                    

๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส ์ 
Economics and Logistics Management 

                   

๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การเมือง  Political  Economics                    

๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน  Economics for Investment                    

๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
Managerial Accounting for Economist 

                   

๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  Creative Economy                    

๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน  Labor Economics                    

๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics                    

๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะหโ์ครงการและแผนงาน Projects and Programs Analysis                    

๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม Economics of Social Security                    
๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐมิติ  Econometrics                    
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หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค) 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 ๒.๑.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิ สิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา               
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 ๒.๒.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (๑) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
  (๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น 
  (๓) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  (๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
  (๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  (๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
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  (๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จ านวนโครงงานที่นิสิตได้จัดท าและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมจนได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จ านวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๓.๑.  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑.๑. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน๒เท่า ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๓.๑.๒. ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน  
  ๓.๑.๓. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน 
 ๑.๒  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยสายตรงในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์
  (๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 ๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  (๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  (๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
  (๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  (๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
  (๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
             ๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
            ๑.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
            ๑.๓ มีการควบคุมภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์  ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘      
            ๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
            ๑.๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 ๒.๒ คณะสังคมศาสตร์ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ   
แจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕        
(จากระดับ ๕) 
 

๓. นิสิต 
        ๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบและกลไก โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้

สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

            ๓.๒ มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
มีจิตส านึกสาธารณะ  
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            ๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกันหรือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

       ๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 
 

๔. อาจารย ์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  

โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูง
ใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
  ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้ ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ต ารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ 

เรื่องต่อปี 
ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร

มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
มีการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด

ในรายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญใน

เนื้อหา ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการก ากับให้อาจารย์
ทุกท่านจะต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา(มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร(มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธ
กิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือ

การประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นให้เพียง
และทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมีกา ร
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.๓ &๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

   X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

๑๓. นิสิตมีงานท าภายใน ๑ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐     X 
๑๔. บัณฑิต (คฤหัสถ์) ที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ก.พ. ก าหนด 
    X 
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หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 ๑.๒.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
  - ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา 
  - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
  - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
  - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
  - นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
  - ผู้ว่าจ้าง 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 - รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

********************************* 

 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
   (Man  and  Society ) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
   (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอ่ืน 
 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา              (๒) (๒-๐-๔) 
   (Technique  of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
 ๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
    (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
   (Language  and  Communication) 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษา
ระเบียบงานสารบรรณ 
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 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Mathematics) 
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  ค่าความจริง  
ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภท
เซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  
ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่น
เชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การ
แบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Statistics  and  Research)  
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  
ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการ
วิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  
 ๒) วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
   (Politics  and  Thai  Government) 
  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครองของ
ไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
   (Economics  in  Daily  Life) 
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
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 ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment) 

  ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
   (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) 
การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง 
พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
ค าศัพท์ต่าง ๆ 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced  English) 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง 
การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก 
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเส ธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  
พูด  ทักทาย  ขอบคุณ ขอโทษ  ขออนุญาต แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
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 ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
    (Advanced  Thai) 

 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่าน
หนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   
 ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญีปุ่่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟังอ่าน
เขียนสนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
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ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 ๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลด
ต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
  ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  
เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ   จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนา
ทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 ๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงาม
และความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์
แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล                                                ๒ (๒-๐-๔) 
   (Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 ก. กลุม่วิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๑๔  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali  Literature) 
 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 
 ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar) 
 ศึกษาการเขียนการอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยคการเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิ
ริโยปกรณ์ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 
 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Composition and Translation) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่
ก าหนด 
 ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 

ศึกษาก าเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎกค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร
ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 
 ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตร
ที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  
๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ 
 ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ จิต  เจตสิก  รูป และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
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 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกตก์ารปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma Communication) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
                       (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนี
ของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว)วัดพระเชตุ
พน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี(วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา
ของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  จ านวน  ๔ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓ รูป
ฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติ
สูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่ง
และสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒) (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation III) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑ (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร  อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
ก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
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 ๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๓๓ หน่วยกิต 
 ๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
   (Introduction to Microeconomics) 
  ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การท างาน
ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน
การผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอ่ืน ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด
ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด 
 ๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
   (Introduction to Macroeconomics) 
  ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 
การค านวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของ
เงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลยการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการน าตัวดัชนีชี้
วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 ๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ (๓-๐-๖) 
   (Microeconomics) 
  ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้าม
เวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท 
โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา 
 ๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ (๓-๐-๖) 
   (Macroeconomics) 
  ศึกษาแบบจ าลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ 
(แบบจ าลอง IS – LM – BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์
มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบาย
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฏจักร
ธุรกิจที่แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 ๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (English for Economist) 
  ศึกษาแนวทางในการอ่านต ารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ เป็น
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นความส าคัญ ความเข้าใจ การตีความหมาย 
และการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 
 ๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (History of Economic Thoughts) 
  ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยพาณิชนิยมถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เน้นปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัยซึ่งมีผลต่อแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น 
 ๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง ๓ (๓-๐-๖)   
   (Public Economics) 
  ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล โดยมุ่งศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแง่ 
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เศรษฐศาสตร์จุลภาพคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏีการคลังสาธารณะในสภาพสถิต และสภาพพลวัตได้แก่ 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐบาล บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฏีการใช้จ่ายของรัฐบาลในระดับที่
เหมาะสม และศึกษาถึงการใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
   (International Economics) 
  ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันทางการค้า ผลกระทบที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ 
ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การแก้ไขดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันและโครงสร้างของระบบการค้าและการเงินที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศก าลังพัฒนา โครงสร้างสินค้าเข้าและออกที่ส าคัญของไทย ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการช าระเงินของไทย 
 ๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Research Methodology in Economics) 
  ศึกษาวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
อธิบายและล าดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 ๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Statistics for Economist) 
  ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิคการพยากรณ์และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ความเป็นอิสระและ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การออกแบบ การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics of Human Resource) 
  ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์แรงงานในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยแปรผันและเป็นปัจจัยกึ่งคงที่ ทฤษฎีอุปทาน
แรงงานระยะสั้น อุปทานแรงงานฝีมือ ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจ้างและนโยบายการกระจายรายได้ 
การว่างงานและเงินเฟ้อ ปัญหาแรงงานไทยในสังคมเมืองและสังคมชนบท ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย 

 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๓๒ หน่วยกิต 
 ๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
   (Community Economy) 
  ศึกษาพัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน 
สภาพเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะของทรัพยากรที่มีอยู่ สถาบันทางเศรษฐกิจในชุมชนทั้งที่มีการตั้งอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ การผลิตในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในชุมชน การใช้ที่ดิน แรงงาน ภาวะ
หนี้สิน การระดมทุนในชุมชน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชน 

 ๔๐๓ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Cooperative Economics) 
  ศึกษาความหมาย หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์เปรียบเทียบระบบสหกรณ์กับระบบธุรกิจ
อ่ืน บทบาทรัฐในการสหกรณ์ประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบทไทย การด าเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย  
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 ๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ๓ (๓-๐-๖)   
   (Economics of Money and Banking ) 
  ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับกระแสการใช้
จ่ายรายได้และระดับราคา ขบวนการเชื่อมโยงระหว่างการออมกับการลงทุนโดยผ่านตลาดการเงินบทบาทของ
อัตราดอกเบี้ย การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ บทบาทของธนาคารกลางในการบริหาร
ปริมาณเงิน การจัดสินทรัพย์และการใช้เงินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศกับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบายการเงินในเศรษฐกิจประเทศไทย 

 ๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economy of Asean community) 
  ศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินใน
ภูมิภาคนี้และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน กลไกของระบบเศรษฐกิจ
ในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 ๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล ๓ (๓-๐-๖) 
   (Differrential and Integral Calculus) 
  ศึกษาหลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่น กราฟ สมการ ระบบสมการ เมทริกส์ ลิมิต แคลคูลัส
เชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่มีตัวแปรอิสระ ๑ ตัว ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ ความชั่นของเส้น และแนวคิดหน่วย
สุดท้าย แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่มีตัวอิสระมากกว่า ๑ ตัว กรณีตัวแปรเลือก ๑ ตัว และมากกว่า ๑ ตัว 
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ การโปรแกรมเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่าง การหาค่าต่ าสุดและสูงสุดแบบ
มีข้อจ ากัดและไม่มีข้อจ ากัด การอินทิเกรตฟังก์ชั่น อินทิกรัลที่มีค่าจ ากัดและไม่จ ากัด 
 ๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖)   
   (Business Economics) 
  ศึกษาถึงบทบาทของตลาดที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม แนวคิดทฤษฎี
การจัดการทางการตลาดและโครงสร้างของตลาด การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า การแบ่งส่วนตลาดการคาดคะเนส่วนประสม 
การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการบริหารผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การตัดสินใจในการวางผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการก าหนดและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือการ
แข่งขันในระดับสากล 
 ๔๐๔ ๔๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
   (Development Economics) 
  ศึกษาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ความยากจน และความเหลื่อมล้ าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้าน าเข้า การส่งเสริมการส่งออก และการ
น าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนามาประยุกต์ใช้ 
 ๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
   (Thai Economy) 
  ศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ตลอดจนผล
ปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กระบวนการ
ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การด าเนินยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเศรษฐกิจเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพัฒนา
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อุตสาหกรรมและการพัฒนาเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจประเทศไทยกับสังคมเศรษฐกิจโลก 
รวมตลอดจนการเข้าสู่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Independent Study on Economics) 
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา 
โดยความเห็นชอบและภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics of Rural Development) 
  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นชนบททั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ศาสนา ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาในชนบท วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามท้องถิ่นที่
ก าหนด 
 ๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
   (Seminar on Economics) 
  สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ภายใต้การควบคุมและแนะน าจาก
อาจารย์ผู้บรรยาย ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 ๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (๒) (๒-๐-๔) 
   (Economics Principles in Tipitaka) 
  ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
สินค้า การบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างไรในการผลิต การบริโภค การกระจายรายได้ที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก น ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 
 ๔๐๔ ๒๒๔ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ (๒) (๒-๐-๔) 
   (Buddhism and Economic Development) 
  ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม อริยมรรค อริยทรัพย์ อบายมุข 
อปัณณกสูตร ปฐมทานสูตร สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ สัปปุริสธรรม ๗ และอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาชีวิตและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจได้ 
 ๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) (๒-๐-๔) 
   (Buddhism and Sufficiency Economy) 
  ศึกษาหลักธรรมที่เป็นไปในการด ารงชีวิต ในลักษณะที่ว่ากินแต่พอดี อยู่แต่พอดี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สั่งสมคุณงามความดี ผ่อนคลายจากทุกข์โดยปฏิบัติตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักแสดงความจริงสายกลาง 
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา และอหิงสา คือ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน และศึกษาพระราชด ารัสที่ตรัสในที่ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มุ่งถึงหลักปรัชญา ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  
 ๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ (๒) (๒-๐-๔)   
   (Economics Ethics) 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการของจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีการสนองตอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการเมือง สังคม นโยบาย
เศรษฐกิจ มลภาวะและสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความเข้าใจบทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์กร และต่อสังคมโดยรวม 
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 ๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 
   (Economics in Buddhist Literature) 
  ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏในงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม  
มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ ในวรรณกรรมเหล่านี้ และวรรณกรรมที่
น่าสนใจอ่ืน ๆ 
 

 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์  จ านวน  ๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Financial Accounting for Economist) 
  ศึกษาการพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึกและจ าแนกประเภทรายงานทางการเงิน 
การจัดท างบการเงิน ลักษณะของบัญชีประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการข้ันพื้นฐานในการวัดมูลค่าของรายงาน
ทางการเงิน ประโยชน์และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี การจัดท างบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่
สมบูรณ์ 
 ๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
   (Agricultural Economics) 
  ศึกษาโครงสร้างและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความส าคัญของภาคการเกษตร ปัญหาทาง
เศรษฐกิจภาคการเกษตร การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ตลาดปัจจัยการผลิตและสินเชื่อระดับ
ไร่นา ราคาและการก าหนดราคา ตลาดและการตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจนแนวคิดเกษตรทางเลือก และเกษตรยั่งยืน 
 ๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics for Environment) 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 
การประยุกต์ทฤษฎีในการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
   (Health Economics) 
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของการบริการ
สุขภาพ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสุขภาพ 
การประเมินโครงการสุขภาพ การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพของประเทศต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของการพัฒนา
สุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 
 ๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
   (Mathematics for Economist) 
  ศึกษาการใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เซต ระบบจ านวน
และล าดับอนุกรม ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นและกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ระบบสมการ 
เวคเตอร์ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้นอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การคิดค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและส่วนลด และ
การประยุกต์ในทางเศรษบกิจและธุกิจ 
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๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics and Logistics Management)                                                           
       ศึกษาความหมายและความส าคัญของโลจิสติกส์ ทิศทาง บทบาทและการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง 
การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการบริหารความเสี่ยง การน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจระบบโลจิสติกส์กับการค้า และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 
 ๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Management  Economics) 
  ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การน าทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจโดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน การก าหนดราคาการ
วางแผนก าไร การพยากรณ์ หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประยุกต์ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ วิธีการทางธุรกิจ และการตัดสินใจทางการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร ความเชื่อมโยงทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับวิธีเชิงปริมาณ กรณีศึกษาที่ทันสมัย 
 ๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics for Investment) 
  ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือการลงทุน กระบวนการซื้อขาย
หลักทรัพย์อัตราผลตอบแทนและส่วนชดเชยความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบจ าลองการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ทุน ทฤษฎีการก าหนดราคาเก็งก าไร สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ การเงินเชิงพฤติกรรม การ
วิเคราะห์ทางมหภาคและอุตสาหกรรม การประเมินหลักทรัพย์การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ตลาดการเงินการลงทุน ในพันธบัตร 
หุ้น ตราสารอนุพันธ์และอ่ืนๆประเภทต่าง ๆ ของการลงทุน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายสาเหตุของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีต่อผู้ลงทุน และผลต่อเศรษฐกิจโลก 
 ๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Managerial Accounting for Economist) 
  ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจ การวางแผนและควบคุม เน้นความ
เข้าใจ ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้ข้อมูลดังกล่าว 
 ๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Creative Economy) 
  ศึกษาที่มา ความหมาย ความส าคัญ โดยมุ่งเน้นประเภทงานศิลปะ งานหัตถกรรมงานออกแบบ และ 
แฟชั่นเป็นหลัก โดยให้มีทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยการผลิตด้านนวัตกรรม เพ่ือก้าวไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 
 ๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
   (Labor Economics) 
  ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สถาบันที่มีผลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพ
แรงงาน ปัจจัยที่ก าหนดระดับรายได้ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติ
ในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อตลาดแรงงาน 
 ๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
   (Industrial Economics) 
  ศึกษาโครงการของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการส าแดงตนในตลาดของหน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับการด าเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดราคาและ
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ปริมาณการผลิต การรวมอ านาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การผูกขาดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบ  
ต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อการ ด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
 ๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน ๓ (๓-๐-๖) 
   (Projects and Programs Analysis) 
  ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนการบริหารโครงการและแผนงาน หลัก
และวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการก าหนดทางเลือกของโครงการขั้นตอนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Brnefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน 
 ๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความม่ันคงทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
   (Economics of Social Security) 
  ศึกษาถึงหลักเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย การเสี่ยงภัย ความไม่แน่นอน และการจัดการเกี่ยวกับ
การเสี่ยงทางสังคม การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และความมั่นคงทางสังคมใน
ประเทศไทย  
 ๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐมิติ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Econometrics) 
  ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมทริกซ์ ปัญหาทางเศรษฐมิติ
ที่เกิดจากสมมุติฐานของแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการ
ประมาณค่าแบบก าลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ วิธีการก าลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป การประมาณค่ าแบบระบบ
สมการ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด และวิธีการโมเมนต์แบบทั่วไป 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Economics 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๔๘ 
ภาษาไทย        :   เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Economics 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)    : พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  
ชื่อย่อ (ไทย)     : พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Arts (Economics)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : B.A. (Economics) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ศ.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Economics 
ชื่อย่อ (อังกฤษ   :   B.Econ. 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๑. ปรัชญา 
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้  ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตลอดถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักธรรมทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคงด ารงตน
อยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีตามพระธรรมค าสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
   ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้อุทิศตนและสามารถน าหลัก
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพ่ือช่วยพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑. ปรัชญา 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สั งกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิด “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตร์กับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป 
๑.๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม และปัญหา
การว่างงาน 
   ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตาม
หลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

หลักสูตร พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตร ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร 
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ                  ๑๐๔   หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา     ๓๐ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน                 ๗๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา     ๖๔ หน่วยกิต 

  ก. วิชาบังคับ      ๓๐ หน่วยกิต 
  ข. วิชาเลือก       ๓๔ หน่วยกิต 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ๖   หน่วยกิต 
รวม                         ๑๔๐   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 

๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘   หน่วยกิต 
๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒   หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔   หน่วยกิต 
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐   หน่วยกิต 
      ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔   หน่วยกิต 
      ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป                 ๑๒   หน่วยกิต 
      ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ                              ๔    หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์                            ๓๓   หน่วยกิต 
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์                ๓๒   หน่วยกิต 
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์               ๙   หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                ๖   หน่วยกิต 
รวม                                                ๑๔๐ หน่วยกิต 

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
วิชาหมวดวิชา

เฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  

(Man and Society)                                   ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  
(Man and Society) ๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป 
(General Law)                                    ๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เก่ียวกับมุสลิ 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  
 (General Law) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้ห้องสมุด 
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

เปลี่ยนแปลง 
หน่วยกิตและ

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น 
 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการ
ของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น 
 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิทยาศาสตร์  สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง  ๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป 
 (General  Religions) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลัก
ในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป 
 (General  Religions)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร 
 (Language and Communication) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด 
การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง 
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร 
 (Language and Communication)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่าน
ทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
 (Introduction to Linguistics) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ 
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 (Introduction to Linguistics)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ 
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
 (Basic  Mathematics) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้
ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การ
สมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การ
เท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  
จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่า

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
 (Basic  Mathematics)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้
ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การ
สมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การ
เท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  
จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่า

คงเดิม 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๖๔ 
 

สัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแม
ตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

สัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแม
ตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส   แมตริกซ ์

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 (Introduction to Logic) (๒) (๒-๐-๔) 
ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล 
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจาก
บทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 (Introduction to Logic) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล 
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบท
สนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

เปลี่ยนแปลง
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
 (Basic Statistics and Research) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง
ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วน
เบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  
ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียน
รายงานผลการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
 (Basic Statistics and Research)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง
ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วน
เบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการ
วิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียน
รายงานผลการวิจัย 

คงเดิม 

 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย              
  (Thai Politics and Government) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย 
 

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย 
 (Thai Politics and Government) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
ทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๖๕ 
 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
  (Economics  in  Daily  Life) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต  ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการท างานของกลไกราคาใน
ตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบัน
การเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        
 (Economics  in  Daily  Life) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต  ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการท างานของกลไกราคาในตลาด  
บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  
เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 
คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
  (Man  and  Environment) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                    

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 (Man  and  Environment) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย             

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   
  (Current World Affairs) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   
 (Current World Affairs) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกท้ังมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
  (Basic English)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) 
สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะ
ที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
ค าศัพท์ต่าง ๆ 
 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
 (Basic English)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล  (Tense ) การสร้ างประโยค (Sentence) การใช้บุ รพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 
 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
  (Advanced  English)   ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
 (Advanced  English)   ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
  (Basic Sanskrit )  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
 (Basic Sanskrit )  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 
  (Advanced  Sanskrit)    ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ 
อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยา
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 
 (Advanced  Sanskrit)   ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา
ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับ
เปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น      
  (Basic Thai) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น      
 (Basic Thai) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระหน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาไทย  ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย  จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอ
โทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่ งของที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ท้ังค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง  
  (Advanced   Thai)        ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การ
เขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง  
 (Advanced   Thai)     ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การ
เขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย     

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น   
  (Basic Chinese)   ๒ (๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน                                  

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น   
 (Basic Chinese)   ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    
  (Advanced  Chinese)  ๒ (๒-๐-๔)   
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                  

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    
 (Advanced  Chinese)  ๒ (๒-๐-๔) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
  (Basic  Japanese)  ๒ (๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน                         

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 (Basic  Japanese)  ๒ (๒-๐-๔)          
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน         
         

คงเดิม  

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    
  (Advanced  Japanese)         ๒ (๒-๐-๔)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน   
 
 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    
 (Advanced  Japanese)      ๒ (๒-๐-๔)    
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น    
  (Basic  Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                      

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น    
 (Basic  Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)  
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                   

 คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง   
  (Advanced  Hindi)   ๒ (๒-๐-๔)  
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน    

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง   
 (Advanced  Hindi)   ๒ (๒-๐-๔)     
ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม 
  (World and Environment) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะ
อุณหภูมิพ้ืนโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันด า สภาวะเรือนกระจก มลพิษทาง
อากาศ ทางน้ า การตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและสารพิษใต้ดิน การใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่ งยืนด้าน
เศรษฐกิจที่มั่นคง การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 

 
 

ตัดออก 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย 
  (Thai Culture)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย 
 (Thai Culture)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 
ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม 
  (Man and Civilization)   ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม 
 (Man and Civilization)   ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม

คงเดิม  
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ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   
  (Life and Psychology) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   
 (Life and Psychology)  ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา           
  (Physical Science and Technology) ๒ (๒-๐-๔)                                           
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย   ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทาง
การเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การ
ขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา         ๒ (๒-๐-๔)                                           
 (Physical Science and Technology)  
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย   ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทาง
การเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  
การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์
กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
  (Introduction to Computer and Information  Technology) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและ
การสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 (Introduction to Computer and Information  Technology)  ๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและ
การสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  
จริยธรรมและสังคมไซเบอร ์
 
 

คงเดิม 
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 ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา  (Peace  Education)                    ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ
ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง  อีก
ทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล 
  (Good  Governance) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า   
  (Leadership) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 
 
 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๗๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา    ๓๐   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา       ๓๐     หน่วยกิต 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ 
หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
อีก ๑๐ หน่วยกิต 

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔  หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี  ๖  หน่วยกิต  ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี    ๒(๒-๐-๔)  

 
 

ปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒(๒-๐-๔) 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔ หน่วยกิต ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔)  ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔)  ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) 
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๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) 

 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 
  

หมายเหตุ 

วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)                  ๒(๒-๐-๔)                                 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศ
ไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)                  ๒(๒-๐-๔)                                 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  (Pali Grammar)                 ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะ
สังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  
สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก ์ กิริยากิตก ์ สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  (Pali Grammar)                 ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค 
การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  
อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก ์ กิริยากิตก ์ สมาสและตัทธิต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี                                  ๒(๒-๐-๔) 
                 (Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 

๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี                                  ๒(๒-๐-๔) 
                 (Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)        ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การ
จ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับ

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)         ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทาง

คงเดิม 
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คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  (Vinaya Pitaka)                 ๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  (Vinaya Pitaka)                    ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค 
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka )          ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ   พระสุตตันตปิฎก  
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  
คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททก
นิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka )             ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ  พระสุตตันตปิฎก  
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  
คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  
เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ     

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  
เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ     

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการ
ปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  
๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ 
นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ        
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ 
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ 
ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ งแบบ         
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ 
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ 
ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร 
วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิ
สุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร 
วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ 
๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด 
๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                               (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์  
 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                               (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์  

คงเดิม 
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๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ 
ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติ    
ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด     
ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญ
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและ
ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ      

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ      

คงเดิม 
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กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์        
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์         
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 
และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 
และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ ได้ รจนาไว้ ใน
ภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                 ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ 
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด     การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                 ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ 
การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   วิ เคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท   มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบัน   วิ เคราะห์ วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท    มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส    
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม 
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หมายเหตุ 
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน  ๗๔ หน่วยกิต ๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต 
    ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐  หน่วยกิต ๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัส

รายวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม

วิชา 

๔๐๔   ๓๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๒ (๒–๐–๔) ๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๒ พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ๒ (๒–๐–๔) ๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒–๐–๔) ๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๐๔ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒–๐–๔) ๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๐๕ สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  ๒ (๒–๐–๔) ๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
   ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔ หน่วยกิต ๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง   ๓ (๓-๐-๖) 
 (๑) วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต ๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๖ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๗ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๘ เศรษฐศาสตร์จุลภาค   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๐๙ เศรษฐศาสตร์มหภาค   ๓ (๓-๐-๖) ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์    ๓๒  หน่วยกิต   เปลี่ยนรหัส

รายวิชา/
เปลี่ยชื่อ
รายวิชา/

เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา/เพิ่มเติม
รายวิชาใหม่ 

๔๐๔   ๓๑๓ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๑๕  สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๑๐ เศรษฐกิจประเทศไทย   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔    ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๑๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๑๔ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (๒) วิชาเลือก  ๓๔  หน่วยกิต ๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๑๘ การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๒๕ เศรษฐศาสตร์การคลัง   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 
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๔๐๔   ๔๓๓ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔   ๔๒๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๒๒๔ พุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔   ๔๒๒ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ๓(๒-๐-๔) ๔๐๔ ๒๒๕  พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔   ๔๔๑ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๒๖   จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์        (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔   ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๔๒๗   เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๔   ๓๔๔ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา   ๓ (๓-๐-๖) ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ ๙ หน่วยกิต เปลี่ยนรหัส

รายวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา/เพิ่มเติม
รายวิชาใหม่ 

๔๐๔   ๓๔๘ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๒๘    การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๔๕๘ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๒๙    เศรษฐศาสตร์เกษตร     ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๖๒ เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๓๐    เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๗๐ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๓๑     เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๗๔ การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๓๒    คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๘๓ เศรษฐมิติเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๓๓    เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๔   ๓๘๔ เศรษฐมิติวิเคราะห์อนุกรมเวลา  ๓ (๓-๐-๖) ๔๐๔ ๓๓๔    เศรษฐศาสตร์การเมือง     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๓๓๕    เศรษฐศาสตร์เพ่ือการลงทุน     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๓๖   การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๓๗    เศรษฐกิจสร้างสรรค์      ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๓๘   เศรษฐศาสตร์แรงงาน      ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๓๙    เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๔๐    การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๔๑    เศรษฐศาสตร์ความม่ันคงทางสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๔ ๔๔๒    เศรษฐมิต ิ     ๓ (๓-๐-๖) 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเศรษฐศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หมายเหตุ 
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๐๑  หลักเศรษฐศาตร์ในพระไตรปิฎก 
 (Economic Principles in Tipitaka) ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
 (Introduction to Microeconomics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการ
ผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
รูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอ่ืน ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัย
การผลิต และความล้มเหลวของตลาด 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 (Buddhism Methods and Economic Problems  
 Solution and Development) ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาปัญหาและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมวิธีแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเศรษฐกิจด้วยพุทธธรรมและขบวนการทาง
พระพุทธศาสนา 

ยกเลิก
รายวิชา 

๔๐๔ ๓๐๒  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
 (Introduction to Macroeconomics)   ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหา
ในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการ
ก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของ
เงินปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการ
คลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลยการช าระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศและการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการน าตัวดัชนี
ชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (Buddhism and Frameworks of Sufficiency Economy)    ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย เป้าหมาย วิธีการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม เน้นการศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน 
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 (Microeconomics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การ
วิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุน
สารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท 
โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัย

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 
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ภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา 

๔๐๔ ๔๐๔ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (Economics in Buddhist Literature) ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏในงานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี 
วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ ในวรรณกรรมเหล่านี้ และวรรณกรรมที่น่าสนใจ
อ่ืน ๆ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแบบจ าลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาด
เงินตราต่างประเทศ (แบบจ าลอง IS – LM – BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะ
ดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและ
อุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ 
การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฏจักร
ธุรกิจที่แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๔๐๕  สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
 (Seminar on Buddhist Economics) ๒ (๒-๐-๔) 

 สัมมนาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

ยกเลิก
รายวิชา 

๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
  (English for Economist) 
ศึกษาแนวทางในการอ่านต ารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับความสามารถในการอ่าน 
การจับประเด็นความส าคัญ ความเข้าใจ การตีความหมาย และการสรุป
เรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

  ๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
 (History of Economic Thoughts) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยพาณิชนิยมถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ เน้นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัยซึ่งมีผลต่อ
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ๆ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

  ๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง 
 (Public Economics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นเก่ียวกับการคลังของรัฐบาล โดยมุ่งศึกษาบทบาทของ
รัฐบาลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลใน

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๑ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแง่ เศรษฐศาสตร์จุลภาพค
และเศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏีการคลังสาธารณะในสภาพสถิต และ
สภาพพลวัตได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐบาล บทบาทของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฏีการใช้จ่ายของรัฐบาลในระดับที่เหมาะสม และ
ศึกษาถึงการใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
  (International Economics) ๓ (๓-๐-๖) ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันทางการค้า ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การแก้ไขดุลการค้า และ
ดุลการช าระเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สถาบันและโครงสร้างของระบบการค้าและการเงินที่ส าคัญ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศก าลังพัฒนา 
โครงสร้างสินค้าเข้าและออกที่ส าคัญของไทย ปัญหาดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงินของไทย 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

  ๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
 (Research Methodology in Economics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายและล าดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

  ๔๐๔ ๔๑๐ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 (Statistics for Economist) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิคการ
พยากรณ์และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ความเป็นอิสระและสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การออกแบบ การทดสอบและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบื้องต้น การวิ เคราะห์ความแปรปรวนร่วมสถิติที่ ไม่ ใช้
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๒ 
 

  ๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
 (Economics of Human Resource)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์แรงงานในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยแปรผันและเป็น
ปัจจัยกึ่งคงที่  ทฤษฎีอุปทานแรงงานระยะสั้น อุปทานแรงงานฝีมือ 
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจ้างและนโยบายการกระจายรายได้ 
การว่างงานและเงินเฟ้อ ปัญหาแรงงานไทยในสังคมเมืองและสังคมชนบท 
ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย 

เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยน
รหัสวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา 

 

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
หมายเหตุ 

วิชาบังคับ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 
๔๐๔ ๓๐๖ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 

 (Introduction to Microeconomics) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาความหมายและหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ
พฤติกรรมการผลิต เน้นปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า การก าหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน 
 (Community Economy)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาพัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจ สังคม 
และรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน สภาพเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะของทรัพยากร
ที่มีอยู่ สถาบันทางเศรษฐกิจในชุมชนทั้งที่มีการตั้งอย่างเป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ การผลิตในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในชุมชน 
การใช้ที่ดิน แรงงาน ภาวะหนี้สิน การระดมทุนในชุมชน ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างชุมชน 

 
 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๓๐๗  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
 (Introduction to Macroeconomics) ๓ (๓-๐-๖)   

 ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวม
ของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐ สภาพการเงิน 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การผันผวนของรายได้
ประชาชาติ และนโยบายการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๓ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
  (Cooperative Economics)                  ๓ (๓-๐-๖)   
ศึกษาความหมาย หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์เปรียบเทียบ
ระบบสหกรณ์กับระบบธุรกิจอ่ืน บทบาทรัฐในการสหกรณ์ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาชนบทไทย การด าเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย  สหกรณ์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๓๐๘  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
 (Microeconomics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีแห่งความพอใจเท่ากัน 
เน้นเรื่องการบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุที่

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  
  (Economics of Money and Banking) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างเงินกับกระแสการใช้จ่ายรายได้และระดับราคา ขบวนการเชื่อมโยง

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน

กลุ่มวิชา 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๓ 
 

เกิดบริษัท โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนด
ราคา ปัจจัยในตลาด ปัจจัยต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการเบื้องต้น 

ระหว่างการออมกับการลงทุนโดยผ่านตลาดการเงินบทบาทของอัตรา
ดอกเบี้ย การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
บทบาทของธนาคารกลางในการบริหารปริมาณเงิน การจัดสินทรัพย์และ
การใช้เงินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศกับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบาย
การเงินในเศรษฐกิจประเทศไทย 

๔๐๔ ๓๐๙  เศรษฐศาสตร์มหภาค  
 (Macroeconomics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดแรงงาน และภาคต่างประเทศในการก าหนดเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมวลชน โดยเฉพาะด้านรายได้ การจ้างงาน และราคาโดยทั่วไป 
ทฤษฎีคลาสสิคและเคนส์ที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ปัญหาและด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมวลชน 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  
  (Economy of Asean community) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ที่
ก าหนดให้สถาบันการเงินในภูมิภาคนี้และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน กลไกของระบบเศรษฐกิจ
ในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๑๐  เศรษฐกิจประเทศไทย  
 (Thai Economy)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ความยากจน การกระจายรายได้ 
การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การว่างงานใน
ชนบท การโยกย้ายของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการ
ค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล  
  (Differrential and Integral Calculus) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาหลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่น กราฟ สมการ ระบบสมการ 
เมทริกส์ ลิมิต แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่มีตัวแปรอิสระ ๑ ตัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ ความชั่นของเส้น และแนวคิดหน่วยสุดท้าย 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่มีตัวอิสระมากกว่า ๑ ตัว กรณีตัวแปร
เลือก ๑ ตัว และมากกว่า ๑ ตัว แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ การโปรแกรมเชิงเส้น 
สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่าง การหาค่าต่ าสุดและสูงสุดแบบมี
ข้อจ ากัดและไม่มีข้อจ ากัด การอินทิเกรตฟังก์ชั่น อินทิกรัลที่มีค่าจ ากัดและ
ไม่จ ากัด 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๔๑๑   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  
 (Research Methodolog in Economics) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายและล าดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 (Business Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาถึงบทบาทของตลาดที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
โดยส่วนรวม แนวคิดทฤษฎีการจัดการทางการตลาดและโครงสร้างของ

รายวิชาใหม่ 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๔ 
 

โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลาด การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า การแบ่ง
ส่วนตลาดการคาดคะเนส่วนประสม การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การตัดสินใจในการวางผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการก าหนดและการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันในระดับสากล 

๔๐๔ ๔๑๒  สัมมนาเศรษฐศาสตร์  
 (Seminer in Economics) ๓ (๓-๐-๖)  

สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
 (Development Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ความยากจน และความเหลื่อมล้ าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
น าเข้า การส่งเสริมการส่งออก และการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
มาประยุกต์ใช้ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน

กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๑๓  แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล  
 (Differrential and Integral Calculus)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งมี
ตัวแปรเดี่ยว การประยุกต์ของอนุพันธ์ในเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด ทฤษฎี
ของโรลล์ ทฤษฎีบทค่ากลางอินทิกรัล เทคนิคง่าย ๆ ในการอินทิเกรด และ
ต่ าสุดของฟังก์ชั่นที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว ทั้งที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข 
อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง อินทิกรัลหลายชั้น 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย  
  (Thai Economy) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างดังกล่าว ตลอดจนผลปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 
ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย การด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การด าเนิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เศรษฐกิจเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจประเทศไทยกับสังคม
เศรษฐกิจโลก รวมตลอดจนการเข้าสู่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๕ 
 

๔๐๔ ๔๑๔  การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์  
 (Independent Study on Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและภายใต้การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 (Independent Study on Economics) ๓ (๓-๐-๖)

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและภายใต้การให้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๑๕ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
 (Statistics for Economist)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิค
การพยากรณ์และสถิติแบบไม่ใช้พารามิ เตอร์ ความเป็นอิสระและ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การออกแบบ 
การทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท  
  (Economics of Rural Development) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นชนบททั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและศาสนา ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาในชนบท วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดและ
วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามท้องถิ่นท่ีก าหนด 
 

เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยน
รหัสวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา 

  ๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 
 (Seminar on Economics) ๒ (๒-๐-๔) 

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ภายใต้
การควบคุมและแนะน าจากอาจารย์ผู้บรรยาย ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา/ลด
หน่วยกิต 

  ๔๐๔ ๒๒๓  หลักเศรษฐศาตร์ในพระไตรปิฎก 
 (Economic Principles in Tipitaka) (๒) (๒-๐-๔) 

ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างไรในการผลิต การบริโภค การกระจายรายได้ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
ทั้งในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก น ามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 
 
 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา/ลด
หน่วยกิต 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๖ 
 

  ๔๐๔ ๒๒๔ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  (Buddhism and Economic Development) (๒) (๒-๐-๔) 
ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนาเช่น ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม อริยมรรค 
อริยทรัพย์ อบายมุข อปัณณกสูตร ปฐมทานสูตร สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ 
สัปปุริสธรรม ๗ และอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจได้ 

รายวิชาใหม่ 

  ๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (Buddhism and Sufficiency Economy) (๒) (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักธรรมที่เป็นไปในการด ารงชีวิต ในลักษณะที่ว่ากินแต่พอดี อยู่แต่
พอดี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสั่งสมคุณงามความดี ผ่อนคลายจากทุกข์โดย
ปฏิบัติตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักแสดงความจริงสายกลาง 
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา และอหิงสา คือ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน และศึกษา
พระราชด ารัสที่ตรัสในที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มุ่งถึงหลักปรัชญา ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนชื่อ

วิชา/เปลี่ยน
รหัสวิชา/

เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา/ลด
หน่วยกิต 

  ๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
 (Economics Ethics) (๒) (๒-๐-๔) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการของจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามีการสนองตอบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ ศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการเมือง สังคม นโยบาย
เศรษฐกิจ มลภาวะและสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความเข้าใจ
บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์กร และต่อสังคมโดยรวม 

รายวิชาใหม่ 

  ๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (Economics in Buddhist Literature) (๒) (๒-๐-๔)   

ศึกษาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏในงานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี 
วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมที่น่าสนใจอ่ืนๆ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา/ลด

หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
หมายเหตุ 

วิชาเลือก  วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์  
๔๐๔ ๓๑๗  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  

 (Economics of Money and Banking)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างเงิน กับการะแสการใช้จ่ายรายได้และระดับราคา ขบวนการ
เชื่อมโยงระหว่างการออมกับการลงทุน โดยผ่านตลาดการเงิน บทบาทของ
อัตราดอกเบี้ย การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
ทฤษฎีการธนาคารเบื้องต้น บทบาทของธนาคารกลางในการบริหาร
ปริมาณเงิน การจัดสินทรัพย์และการใช้เงินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎี
การเงนิและนโยบายการเงินระดับพ้ืนฐาน ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
กับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบายการเงินในเศรษฐกิจไทย 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
  (Financial Accounting for Economist) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาการพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึกและจ าแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน การจัดท างบการเงิน ลักษณะของบัญชี
ประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพ้ืนฐานในการวัดมูลค่าของ
รายงานทางการเงิน ประโยชน์และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี การ
จัดท างบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๔๐๔ ๓๑๘  การบัญชีการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
 (Financial Accounting for Economits) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึกและจ าแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน การจัดท างบการเงิน ลักษณะของบัญชี
ประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพ้ืนฐาน ในการวัดมูลค่าของ
รายงานทางการเงิน ประโยชน์และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี การ
จัดท างบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก

เฉพาะสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร  
  (Agricultural Economics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความส าคัญของภาค
การเกษตร ปัญหาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร การจัดการฟาร์ม การ
วิเคราะห์พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้ บริโภค ตลาด
ปัจจัยการผลิตและสินเชื่อระดับไร่นา ราคาและการก าหนดราคา ตลาดและ
การตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร 
ตลอดจนแนวคิดเกษตรทางเลือก และเกษตรยั่งยืน 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
 (Managerial Accounting for Economits)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจ การ
วางแผนและควบคุม เน้นความเข้าใจ ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้
ข้อมูลดังกล่าว 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก

เฉพาะสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 (Economics for Environment) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ พ้ืนฐาน การประยุกต์ทฤษฎี ในการประเมินมูลค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

รายวิชาใหม่ 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๘ 
 

๔๐๔ ๓๒๕   เศรษฐศาสตร์การคลัง 
 (Introduction to Public Finance)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ 
ของรัฐ สถาบันการคลังประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย กระบวนการ
ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการ
จัดท างบประมาณแผ่นดิน 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 (Health Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริการสุขภาพ อุปสงค์และ
อุปทานของการบริการสุขภาพ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข 
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสุขภาพ การประเมิน
โครงการสุขภาพ การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพของประเทศต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๓๓   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 (International Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการ
กีดกันทางการค้า และผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
นโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และนโยบายการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การแก้ไขดุลการค้า
และดุลการช าระเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สถาบันและโครงสร้างของระบบการค้าและการเงินที่ส าคัญ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่
ก าลังพัฒนา โครงสร้างสินค้าเข้าและออกที่ส าคัญของไทย ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการช าระเงินของไทย 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 (Mathematics for Economist) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาการใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เ พ่ือน าไปประยุกต์ในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ เซต ระบบจ านวนและล าดับอนุกรม ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น
และกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ระบบสมการ 
เวคเตอร์ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้นอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การคิดค่า
เสื่อมราคา ดอกเบี้ยและส่วนลด และการประยุกต์ในทางเศรษบกิจและธุกิจ 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๓๕   ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 (English for Economits)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแนวทางในการอ่าน หลักวิ เคราะห์และตีความงานเขียน
เศรษฐศาสตร์ ฝึกเขียน ย่อความ เรียงความเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 
 (Economics and Logistics Management) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของโลจิสติกส์ ทิศทาง บทบาทและการ
ด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการบริหารความเสี่ยง การน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจระบบโลจิสติกส์กับการค้า และการ
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๔๑   เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 
 (Economic of Asean Community)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน       

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน

๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การเมือง 
 (Political Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

รายวิชาใหม่ 



 

รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๘๙ 
 

ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินในภูมิภาคนี้ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน กลไกของระบบ
เศรษฐกิจในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน 

เศรษฐศาสตร์ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์ รวมไปถึงการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์
แบบนีโอคลาสสิก ตลอดจนแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองอ่ืน ๆ ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์แนวสถาบัน เศรษฐศาสตร์
แนวสตรีนิยม และส านักแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 

๔๐๔ ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย 
 (Thai Rural Development)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชนบทไทยทั้งทาง
เศรษฐกิจสังคม ศาสนาและการเมือง ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาในชนบท วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพตามท้องถิ่นที่ก าหนด 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน 
 (Economics for Investment) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือการลงทุน 
กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์อัตราผลตอบแทนและส่วนชดเชยความเสี่ยง 
การกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบจ าลองการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน 
ทฤษฎีการก าหนดราคาเก็งก าไร สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ การเงิน
เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์ทางมหภาคและอุตสาหกรรม การประเมิน
หลักทรัพย์การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคทฤษฎี
เกี่ยวกับการลงทุนและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ตลาด
การเงินการลงทุนในพันธบัตร หุ้น ตราสารอนุพันธ์และอ่ืนๆประเภทต่าง ๆ 
ของการลงทุน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายสาเหตุของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีต่อผู้ลงทุน และผลต่อเศรษฐกิจ
โลก 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๓๔๔ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
 (Development Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ความยากจน และความเหลื่อมล้ าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
น าเข้า การส่งเสริมสินค้าออก การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ 
 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 (Managerial Accounting for Economist) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจ  การ
วางแผนและควบคุม เน้นความเข้าใจ ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้
ข้อมูลดังกล่าว 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 
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๔๐๔ ๓๔๘ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
 (Economics of Human Resources) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์แรงงานในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยแปรผันและเป็น
ปัจจัยกึ่งคงที่  ทฤษฎีอุปทานแรงงานระยะสั้น อุปทานแรงงานฝีมือ 
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจ้างและนโยบายการกระจายรายได้ 
การว่างงานและเงินเฟ้อ ปัญหาแรงงานของไทยทั้งในเมือง และชนบท 
ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (Creative Economy) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาที่มา ความหมาย ความส าคัญ โดยมุ่งเน้นประเภทงานศิลปะ งาน
หัตถกรรมงานออกแบบ และ แฟชั่นเป็นหลัก โดยให้มีทักษะ และความคิด
ริ เริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยการผลิตด้านนวัตกรรม เพ่ือก้าวไปสู่ ระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 
 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๕๘ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 (Industrial Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาโครงสร้างของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการส าแดงตนในตลาดของ
หน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับ
การด าเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดราคาและปริมาณ
การผลิต การรวมอ านาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การผูกขาด
การรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อ
การ ด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก

เฉพาะสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
 (Labor Economics)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงาน การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ปัจจัยที่
ก าหนดระดับรายได้ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐใน
ตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อ
ตลาดแรงงาน 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๓๖๒ เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ 
 (Agrocultural and Cooperative Economics) ๓ (๓-๐-๖)  

ศึกษาโครงสร้างและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความส าคัญของภาค
เกษตร ปัญหาทางเศรษฐกิจการเกษตร การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์
พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ตลาดปัจจัย
การผลิตและสินเชื่อระดับไร่นา ราคาและการก าหนดราคา ตลาดและ
การตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การเกษตร และศึกษาแนวคิดระบบของสหกรณ์ต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศก าลัง
พัฒนาและปัญหาของการด าเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

ยกเลิก
รายวิชา 

๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 (Industrial Economics) ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาโครงการของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการส าแดงตนในตลาดของ
หน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับการ
ด าเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดราคาและปริมาณการ
ผลิต การรวมอ านาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การผูกขาดการ
รวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อการ 
ด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 
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๔๐๔ ๓๗๐ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
 (History of Economic Thoughts)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยพาณิชย์นิยมถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เน้นปัญหาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัย
ซึ่งมีผลต่อแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ๆ 

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน

เศรษฐศาสตร์ 

๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  
  (Projects and Programs Analysis) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนการบริหาร
โครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิ เคราะห์ต้นทุน การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการก าหนด
ทางเลือกของโครงการขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน 
การวิเคราะห์ Cost-Brnefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและ
แผนงาน 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๓๘๓ เศรษฐมิติเบื้องต้น 
 (Economic of Asean Community)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาวิธีการน าความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เน้นเทคนิคการประมาณค่าและการประยุกต์
ทางเศรษฐศาสตร์ใน Simple regression model อย่างละเอียด วิธีการ
ประมาณค่าในลักษณะของ Multiple regression 

ยกเลิก
รายวิชา 

๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความม่ันคงทางสังคม  
  (Economics of Social Security) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาถึงหลักเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย การเสี่ยงภัย ความไม่
แน่นอน และการจัดการเกี่ยวกับการเสี่ยงทางสังคม การประกันชีวิต การ
ประกันวินาศภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และความมั่นคงทางสังคมใน
ประเทศไทย 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๒๒  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Economics) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมที่สุด โดยค านึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมของประเทศและของโลก 
หลักการประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 
บทบาทของรัฐและประชาคมโลกในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยมีการประยุกต์เข้ากับกรณีศึกษาของ
ประเทศไทย 

ยกเลิก
รายวิชา 

๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐมิติ  
 (Econometrics)   ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมท
ริกซ์ ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดจากสมมุติฐานของแบบจ าลองสมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการประมาณค่า
แบบก าลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ วิธีการก าลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป การ
ประมาณค่าแบบระบบสมการ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด และวิธีการโมเมนต์
แบบทั่วไป 

รายวิชาใหม่ 

๔๐๔ ๔๒๙ การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (Applied Philosophy of Sufficiency Economy)  ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาความเป็นมาและสาระส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนินกิจกรรมทาง

ยกเลิก
รายวิชา 
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เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการและ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ความสอดคล้องของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีกรณีศึกษา 
๔๐๔ ๓๘๔ เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 

 (Time Series Econometrics)  ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาแนวคิดการสร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลาแบบสมการเดียวและแบบ
สมการเวคเตอร์ การวิเคราะห์เกี่ยวกับ Stationary and integrated 
stochastic process การวิเคราะห์เกี่ยวกับ AR Mode, ARMA Model, และ 
ARIMA Model การพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองสมการเดียว การวิเคราะห์ด้วย 
Vector Autoregression Model, Cointegration Model, และ Vectoc 
Error Correction Model การพยากรณ์ด้วย Vector Autoregression 
Model การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อจ ากัดของเศรษฐมิติอนุกรมเวลา มีการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาของประเทศไทย และนักศึกษามีโอกาสฝึกการค านวณ
และวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจริงของประเทศไทย 

ยกเลิก
รายวิชา 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานอาจารย์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 
พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์  ธุรสิทโธ),รศ.ดร. 

 
ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
 สังกัด  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับ-รายจ่ายของรัฐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

งานวิจัย 
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๘). “สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.ดร. ภัทรพล  ใจเย็น, นายเดช  
ชูจันอัด. (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ
ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  Cultural Economics : An 
analysis, Policy, Worthy and Effect of Buddhism and Cultural Policy in Thai 
Society”.  (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษา
แห่งชาติ สกอ.) 

พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๖). “การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธของประชาชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
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รายละเอยีดหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หน้า ๑๓๕ 
 

หนังสือ/ต ารา 
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๙). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๓๙ หน้า. 
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๘). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน.  กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๑๔๐ หน้า. 
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์มหภาค.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๔๒๔ หน้า. 
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๖). เศรษฐศาสตร์จุลภาค . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๔๕๓ หน้า. 
 
บทความทางวิชาการ 
พระครูปุริมานุรักษ,์ รศ.ดร. (๒๕๕๗). “การเติบโตของเศรษฐกิจ” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต.     

ประจ าปี ๒๕๕๗ (พฤษภาคม ๒๕๕๗) : ๓๖๗. 
พระครูปุริมานุรักษ,์ รศ.ดร. (๒๕๕๖). “การหมุนเวียนของเงินดอลลาห์ สรอ. นอกสหรัฐอเมริกา”     

พุทธจักร. ปีที่ ๖๗ ฉบับที่ ๑๐ (ตุลาคม ๒๔๔๖)  : ๑๑๙.  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 
พระคมสัน  ตเมธโส 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐกิจประเทศไทย 
ธรรมนิเทศ 
อาเซียนศึกษา 
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

งานวิจัย 
ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.ดร. ภัทรพล  ใจเย็น, นายเดช  

ชูจันอัด. (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ
ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  Cultural Economics : An 
analysis, Policy, Worthy and Effect of Buddhism and Cultural Policy in Thai 
Society”. (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษา
แห่งชาติ สกอ.) 

พระคมสัน ตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ หอมจันทร์. (๒๕๕๗). “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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หนังสือ/ต ารา 
พระคมสัน ตเมธโส, (๒๕๕๙). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๒๓ หน้า. 
ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น , อาจารย์เดช ชูจันอัด, พระคมสัน ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๑๕๓ หน้า. 
 
บทความทางวิชาการ 
พระคมสัน ตเมธโส. (๒๕๕๘). “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภา-
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘) : ๒๘๘. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 
ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 สังกัด  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง 
การใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

งานวิจัย 
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๘). “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” . 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.ดร. ภัทรพล  ใจเย็น, นายเดช  

ชูจันอัด. (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ
ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  Cultural Economics : An 
analysis, Policy, Worthy and Effect of Buddhism and Cultural Policy in Thai 
Society”.  (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษา
แห่งชาติ สกอ.) 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๕). “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง”. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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หนังสือ/ต ารา 
ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น, อาจารย์เดช ชูจันอัด, พระคมสัน ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๑๕๓ หน้า. 
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น (๒๕๕๖).  เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

ส าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล.ปากเกร็ด นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๔๑๗ หน้า. 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๕). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิทวงศ์การ
พิมพ์,๒๕๙ หน้า. 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๕). เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิทวงศ์การ
พิมพ์, ๓๓๙ หน้า. 

 
บทความทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๘). “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี”. 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๔ ฉบับที ่๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๑๙. 
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๖). “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”.  หนังสือ ๓o ปี  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที ่๑ ฉบับที่ ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๖) : 
๒๒๘. 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๕). “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง”.    
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๑๘๙. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 
ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง            ผูช้่วยศาสตราจารย์ 

 สังกัด  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน จ านวน  ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

งานวิจัย 
ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.ดร. ภัทรพล  ใจเย็น, นายเดช  

ชูจันอัด. (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ
ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  Cultural Economics : An 
analysis, Policy, Worthy and Effect of Buddhism and Cultural Policy in Thai 
Society”. (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษา
แห่งชาติ สกอ.) 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๗). “รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน” 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
หนังสือ/ต ารา 
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๗๗ หน้า. 
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บทความทางวิชาการ 
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธว่าด้วยปัจจัยการผลิต การบริโภค”. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๘๙. 
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๘). “เศรษฐศาสตร์การผลิตแนวพุทธ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.       

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๑๙. 
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๗). “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ หลักการสร้างฐานะเพ่ือความสุขในปัจจุบันและภาย

ภาคหน้า”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗)  : 
๒๙๙. 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (๒๕๕๗). “เศรษฐศาสตร์การบริโภคแนวพุทธ”.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.    
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๓๐๙. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 
ผศ. เดช ชูจันอัด 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 สังกัด  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ท างาน  ๓ ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
สัมมนาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
การจัดการการเงินและทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.ดร. ภัทรพล  ใจเย็น, นายเดช  

ชูจันอัด. (2558). “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ
ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  Cultural Economics : An 
analysis, Policy, Worthy and Effect of Buddhism and Cultural Policy in Thai 
Society” . (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษา
แห่งชาติ สกอ.) 

พระคมสัน ตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ หอมจันทร์. (๒๕๕๗). “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
หนังสือ/ต ารา 
เดช ชูจันอัด (๒๕๕๘). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จ ากัด, 

๓๔๗ หน้า. 
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ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น , อาจารย์เดช ชูจันอัด, พระคมสัน ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๑๕๓ หน้า. 

 
บทความทางวิชาการ 
เดช ชูจันอัด . “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภา-สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘) : ๒๘๘ 

 
เอกสารประกอบการสอน 
เดช ชูจันอัด. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง 

จ ากัด, ๒๖๓  หน้า. 
 

 

 


