หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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สารบัญ
เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
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๑๙
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๖ ๓๘

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๔๐

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๕๗

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๒)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๓)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
-ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนฯลฯ (ฉบับที่ ๒)
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณพิต
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานอาจารย์
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๓๐
หน้า ๓

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หมวดที่ 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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสู ตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สามารถทางานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
๒) เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
๓) เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการส่งออก
๔) เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติแห่งชาติ
๕) เจ้าหน้าที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๖) เจ้าหน้าที่ธนาคาร
๗) เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
๘) เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
๙) เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์การเงินการคลัง
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๙. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. (Economics)
พระครูปรุ ิมานุรักษ์, ดร.
รอง
M.A. (Economics)
(ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ)
ศาสตราจารย์
๓-๗๓๙๙-๐๐๔๓๕-๔๓-๓ B.A. (Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
พระคมสัน ตเมธโส
อาจารย์
๑-๓๔๑๑-๐๐๐๐๖-๗๘-๓ พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Economics)
ผู้ช่วย ดร.ภัทรพล ใจเย็น
M.A. (Political Science)
ศาสตราจารย์ ๓-๕๒๐๕-๐๐๓๐๖-๙๙-๑ M.A. (Economics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ผู้ช่วย นายพลวัฒน์ ชุมสุข
ศาสตราจารย์ ๓-๓๒๐๘-๐๐๑๖๗-๔๖-๗ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจสาหรับนายเดช ชูจันอัด
อาจารย์
ผู้บริหาร)
๓-๓๐๒๒-๐๐๒๒๗-๙๑-๖
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Magadh Universiry, India
Poona Universiry, India
Poona Universiry, India

ปี
๒๕๓๓
๒๕๒๙
๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Marathwada University, India
Dilak Deemed University, India
Marathwada University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๓๕
๒๕๔๗
๒๕๓๙
๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ : ๗๙ หมู่ ๑ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
โลก โดยการมุ่งเน้ น การศึกษาระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะโลกสมัยใหม่มุ่งเน้นความรวดเร็ว และ
สามารถยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ เพราะในโลกปัจจุบันมีการขยายตัวของความ
เจริญในทุกมุมโลก ทาให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจโลก ทาให้คนบางกลุ่มในโลกเกิดความไม่
เข้าใจในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของกลุ่มผู้มีอานาจในท้องถิ่นทาให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดต้องถูก
นาไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่
มีความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้นาขาดความรู้ในการเงินการธนาคาร และการคลังจะทาให้เกิดปัญหาต่างๆ
จึงทาให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหาที่กระทบการทามาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่ งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๖

เป็ น มือ อาชี พ มีค วามเข้ าใจในผลกระทบทางสั ง คมและวัฒ นธรรม มี คุณธรรม จริย ธรรม ที่จ ะช่ ว ยชี้ นาและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้จะต้องมีความประสานเชื่อมโยงสอดรับกับวิวัฒนาการของกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของบริบทของสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม และมุ่งธารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมี
สุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้
สืบไป
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิช าศึกษาทั่วไป คือ วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน วิชาภาษากับการสื่อสาร วิช า
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปริ ญญาตรี หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตลอดถึงความสอดคล้ องกับ การประกัน คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
แนวคิด “การบรรจบกั น ของเศรษฐศาสตร์ กับหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนา” พร้ อมทั้ งส่ ง เสริ มให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม และปัญหาการว่างงาน
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ให้มี
หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
กาหนด
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานใน
ระดับดี
- เอกสารและรายงานการประชุม
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการ - รายงานผลการประเมินความพึง
กับความต้องการของสังคม
ของสังคม
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถาบัน/สังคมที่บัณฑิต
ปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
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- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
การสอนและบริการวิชาการ ให้ สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่สังคม
มีประสบการณ์จากการนา
- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แนว
ทางผลงานทางวิชาการ
พุทธไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฎิบัติงานจริง

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- ผลงานทางวิชาการที่ออก
เผยแพร่

หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่ ว ยกิต เที ย บเคี ย งกัน ได้กั บ การศึก ษาภาคปกติ ทั้ งนี้ ข้อ กาหนดต่า ง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามเอกสารในภาคผนวก)
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ขาดทักษะ
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการพยากรณ์เศรษฐกิจและวิเคราะห์กราฟเชิงเส้นเนื่องจาก
ตารา เอกสารและข้อสอบจะเป็ น ภาษาอังกฤษเป็นบางส่ ว น และต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคานวณพร้ อมทั้ง
วิเคราะห์กราฟเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ความเป็นไปของเศรษฐกิจ
๒.๕ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
มีก ารจั ด หลั ก สู ต รเรี ย นปรั บวิ ช าพื้น ฐานที่จ าเป็น ส าหรับ นิสิ ตที่ เข้ า มาศึก ษาใหม่ ในหลั กสู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ให้กับนิสิต
๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔

๒๕๕๙
๓๕
-

๒๕๖๐
๓๕
๓๕
-

๒๕๖๑
๓๕
๓๕
๓๕
-

๒๕๖๒
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕

๒๕๖๓
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕

รวม

๓๕

๗๐

๑๐๕

๑๔๐

๑๔๐

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

๓๕

๓๕

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ค่าบารุงการศึกษา
๗๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน
๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๒๕๖๓
๙๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐

หน้า ๑๐

๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ
หมวด เงิน
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
ก. งบดาเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
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
จานวนนิสิต *
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
๖,๗๐๐
๗,๔๐๐
๘,๑๐๐
๘,๘๐๐
๙,๕๐๐
*หมายเหตุ จานวนนิสิตของหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต xxx บาทต่อปี

๒.๘ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการโอนและการเที ย บโอนผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑. หลักสูตร
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ส อดคล้องกับ ประกาศกระทรวงสึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๓๐ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
หน้า ๑๑

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๑๒
๒.๑.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ
๔
๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์
๓๓
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
๓๒
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์
๙
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
รวม
๑๔๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
๓๐
หน่วยกิต
(๑) วิชาบังคับ
จานวน
๑๘
หน่วยกิต
(๒) วิชาเลือก
จานวน
๑๒
หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
วิชาเลือก
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๓๐
๑๘
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒) (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
หน้า ๑๒

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 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ต้ อ งศึ ก ษาวิ ช ากลุ่ ม พระพุ ท ธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าภาษาบาลี แ ละ
พระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๔
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
หน้า ๑๓

ข. วิชาแกนเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓๓ หน่วยกิต
นิสิ ตหลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาแกนเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๓ (๓-๐-๖)
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 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
ค. วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓๒ หน่วยกิต
นิสิ ตหลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๔๐๔ ๓๑๒ เศรษฐกิจชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย
๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
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)
ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ จานวน ๙ หน่วยกิต
นิสิ ตหลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต้องศึกษาวิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ จานวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร
๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๔

๔๐๔ ๓๓๑
๔๐๔ ๓๓๒
๔๐๔ ๓๓๓
๔๐๔ ๓๓๔
๔๐๔ ๓๓๕
๔๐๔ ๔๓๖
๔๐๔ ๔๓๗
๔๐๔ ๔๓๘
๔๐๔ ๔๓๙
๔๐๔ ๔๔๐
๔๐๔ ๔๔๑
๔๐๔ ๔๔๒

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์การเมือง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน
การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม
เศรษฐมิติ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรีจานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔) วิชาโท ๑๘ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นวิชาโทต้องศึกษารายวิชา
ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต คือ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค
(๒) วิชาเลือก

๖ หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อีกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ให้เลือกรายวิชาจากโครงสร้าง ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๕

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา*
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑*
รวม
หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๔๕
๐๐๐ ๑๔๘
๐๐๐ ๑๕๒
๐๐๐ ๑๕๘

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กฎหมายทั่วไป
ปรัชญาเบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
บาลีไวยากรณ์
พระวินัยปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
ประวัติพระพุทธศาสนา
รวม

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
๒
(๒)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
(๒)
๑๔

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๒
๑๗

หน้า ๑๖

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๒๓๘
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๔๖
๐๐๐ ๑๔๙
๐๐๐ ๒๕๙
๐๐๐ ๒๕๓
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒
หมายเหตุ :

ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
ศาสนาทั่วไป
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การเมืองกับการปกครองของไทย
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
แต่งแปลบาลี
พระสุตตันตปิฎก
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓*
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ
รวม
* วิชาไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)
๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก*
๔๐๔ ๒๒๔ พุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ*
๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง*
รวม
หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๒
(๒)
๒
๒
๑๖

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๑
๒
๒
(๒)
(๒)
(๒)
๑๑

หน้า ๑๗

รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๕
๔๐๔ ๓๐๑
๔๐๔ ๓๐๒
๔๐๔ ๓๐๕
๔๐๔ ๓๑๒
๔๐๔ ๓๑๓
๔๐๔ ๓๑๔
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕*
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)
เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
รวม

หน่วยกิต
(๒)
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)
๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
รวม

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๒

หน้า ๑๘

ชั้นปีที่ ๔
รหัสวิชา
๐๐๐ ๔๕๗
๔๐๔ ๔๐๗
๔๐๔ ๔๐๙
๔๐๔ ๔๑๑
๔๐๔ ๔๑๙
๔๐๔ ๔๒๖
XXX XXX
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์การคลัง
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)
เศรษฐกิจประเทศไทย
จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์*
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
รวม

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๓
(๒)
๓
๓
๑๙

หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๔
รหัสวิชา
๔๐๔ ๔๐๘
๔๐๔ ๔๑๐
๔๐๔ ๔๒๐
๔๐๔ ๔๒๑
๔๐๔ ๔๒๒
๔๐๔ ๔๒๗
XXX XXX
XXX XXX
หมายเหตุ :

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)
การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
สัมมนาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา*
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
รวม
* วิชาไม่นับหน่วยกิต
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๓.๑.๕. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)
๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. (Economics)
พระครูปรุ ิมานุรักษ์, ดร.
รอง
M.A. (Economics)
(ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ)
ศาสตราจารย์
๓-๗๓๙๙-๐๐๔๓๕-๔๓-๓ B.A. (Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
พระคมสัน ตเมธโส
อาจารย์
๑-๓๔๑๑-๐๐๐๐๖-๗๘-๓ พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Economics)
ผู้ช่วย ดร.ภัทรพล ใจเย็น
M.A. (Political Science)
ศาสตราจารย์ ๓-๕๒๐๕-๐๐๓๐๖-๙๙-๑ M.A. (Economics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ผู้ช่วย นายพลวัฒน์ ชุมสุข
ศาสตราจารย์ ๓-๓๒๐๘-๐๐๑๖๗-๔๖-๗ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจสาหรับนายเดช ชูจันอัด
อาจารย์
ผู้บริหาร)
๓-๓๐๒๒-๐๐๒๒๗-๙๑-๖
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Magadh Universiry, India
Poona Universiry, India
Poona Universiry, India

ปี
๒๕๓๓
๒๕๒๙
๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Marathwada University, India
Dilak Deemed University, India
Marathwada University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๓๕
๒๕๔๗
๒๕๓๙
๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ วิชาการศึกษาอิสระ
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีการทาง
สังคมศาสตร์ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๑. คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทา
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาง
สังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้
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๕.๓. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕. การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่ว โมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
กาหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๖.๕ ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่ง
เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจา
วิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่องการสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย
การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ ค ว า ม - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มและมีการกาหนดหัวหน้า
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน กลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
ตนเอง
รายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่
ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้ าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย น เสริ ม ความกล้ า ในการแสดงความ
คิดเห็น
ทักษะ IT
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน กาหนดให้นิสิตนาเสนอรายงานโดยใช้ Power
Point หรือ การตัดต่อ VDO สั้น ๆ ๕ -๗ นาที นาเสนอหน้าชั้นและโพสลงใน
You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนาเอาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการ
วิชาชีพ
ทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้
๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในการเรียนการสอน
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
(๒) อภิปราย รายงาน การนาเสนอและการตอบคาถาม
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มอบหมายงานกลุ่ม
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(๔) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
(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) นาเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
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๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้น
(๒) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้ นเรียนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มที่แตกต่างกันให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาความดี ทาคุณประโยชน์แก่
สังคมและส่วนรวม และเสียสละ
(๕) จั ดกิ จ กรรมโครงการปฏิบั ติธ รรมส าหรั บนิสิ ตของหลั กสู ต รทุก ปี ๆ ละ ๑๒ วัน จรรโลง
พระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
(๖) การเรียรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(๒) ประเมิน จากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
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(สาหรับนิสิตบรรพชิต)และปฏิบัติงานบริการสังคม
๒๐๐ ชั่วโมง (สาหรับนิสิตคฤหัสถ์)
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
(๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากรายงานการสรุปโครงการ และการลงมือทาจริงจากการลงพื้นที่จริง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถก าหนดประเด็ น การศึ ก ษา สื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลข้ อ มู ล วิ เ ครา ะห์
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๓) สามารถนาข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ และอภิปรายกลุ่ม
(๒) การให้ทารายงาน เขียนรายงาน เขียนบทความ หรือ การทากิจกรรมอื่น ๆ
(๓) ให้นิสิตลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบด้วยข้อสอบ และการนาเสนอในชั้นเรียน
(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้สอน
(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติลงมือทาของนิสิต
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๒) สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(๖) มีภาวะผู้นา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียนในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกจากการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(๒) มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อสถิ ติ ทางเศรษฐศาสตร์ ได้ อย่ างถู กต้ องในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีทักษะในการใช้เครื่องมือคานวณทางคณิตศาสตร์ สมการ และฟังก์ชั่น
(๔) มีทักษะในการสื่อสารประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง
(๒) ให้นิสิตนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
(๓) ให้นิสิตฝึกหัดทาการคานวณคณิตศาสตรต์ สมการ และฟังก์ชั่น ในห้องเรียนและมอบหมาย
ให้ทางานส่ง
กลยุ ทธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์
และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(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 ) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๒๗

๓) ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(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) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 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 าหนดประเด็ น การศึ ก ษา สื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๓) สามารถนาข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๒๘

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๒) สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูล ทาง
เศรษฐศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(๒) มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อ สถิ ติ ทางเศรษฐศาสตร์ ได้ อย่ างถู กต้ องในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีทักษะในการใช้เครื่องมือคานวณทางคณิตศาสตร์ สมการ และฟังก์ชั่น
(๔) มีทักษะในการสื่อสารประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๒๙

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓

           
           




    
    







           



    





























 
 
 
 
 
 
 









           



    































๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๐๐๐ ๑๐๗
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘
ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙
ศาสนาทั่วไป Religions
๐๐๐ ๑๑๔
ภาษากับการสื่อสาร Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics
๐๐๐ ๑๓๙
คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓
การเมืองกับการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 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

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้
๕
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หน้า ๓๐

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

รายวิชา

ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องต้น Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
Life and Psychology
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information
Technology
สันติศึกษา Peace Education
ภาวะผู้นา Leadership
หลักธรรมาภิบาล Good Governance

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓
      
      
      
      
      
      
      
      
      

           



    





           



    





           
           
           





    
    
    









๑. คุณธรรม จริยธรรม
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๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้
๕
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หน้า ๓๑

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา



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 พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
Vinaya Pitaka
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka 
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา History of Buddhism
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา 
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 หน่วยกิต
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
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้

๑.คุณธรรม จริยธรรม


๑

๒

๓












 
 
 
 
 
 
 
 

๔

๕



















๑

๒










  
  
  
  
  
 
 
 

  

   
 
 
 
  
  
  
  
   
 






















 
    

  

 











  




















 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๓

๔

๕

   
   
   
   
 
 
 
  
   
  
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  














๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๑













๒

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง


รหัสวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๔. ทักษะความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ ๑
๒
๓
๑ ๒ ๓
๔



































































































































































        





 





  



        
        







 
 







  
  




        
        







 
 







  
  




        





 





  



        





 





  



        





 





  



        
        
        









 
 
 









  
  
  





        





 





  



        
        







 
 







  
  




๑. ทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น Introduction to Microeconomics
๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น Introduction to Macroeconomics
๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics
๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ English for Economist
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ History of Economic Thoughts
๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง Public Economics
๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ International Economics
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Methodology in Economics
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ Statistics for Economist
๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ Economics of Human Resource
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
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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๒. ทักษะด้านความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา
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๔๐๔ ๒๒๓
๔๐๔ ๒๒๔

หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก Economics Principles in Tipitaka
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 วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาตร์
Financial Accounting for Economist
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agricultural Economics
๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Economics for Environment
๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Health Economics
๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ Mathematics for Economist
๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
Economics and Logistics Management
๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การเมือง Political Economics
๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน Economics for Investment
๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Managerial Accounting for Economist
๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy
๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labor Economics
๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics
๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 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)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจ ารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ เ ป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิ นข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณ ฑิตแต่ล ะรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณ ฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
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(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จานวนโครงงานที่นิสิตได้จัดทาและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมจนได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ค) จานวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒เท่า ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๑.๒. ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
๓.๑.๓. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจั ย สายตรงในหลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
(๔) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ตรจั ดให้ ดาเนิน การตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต รที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน ๕ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน
๑.๒ จั ด ให้ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ผ ลงานวิ ช าการเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน
๑.๓ มี ก ารควบคุ ม ภาระงานและผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
๑.๕ มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๒. บัณฑิต
๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทาของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
๒.๒ คณะสังคมศาสตร์ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และ
แจ้งผลการสารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจั ดการเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รก าหนดว่ า ผู้ ใช้ บั ณฑิ ตจะต้อ งมี ค ะแนนความพึ ง พอใจมากกว่ า ๓.๕
(จากระดับ ๕)
๓. นิสิต
๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิ ตอย่างมีระบบและกลไก โดยกาหนดคุณสมบัติของนิสิตให้
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๓.๒ มีก ระบวนการในการส่ งเสริ มและพัฒ นานิสิ ต มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
มีจิตสานึกสาธารณะ
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๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกันหรือ
การบริห ารจั ดการความเสี่ย งของนิ สิต เพื่อให้นิสิ ตสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลั กสู ตร
กาหนด
๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความสาเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อ หลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร
๔. อาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
โดยให้ความสาคัญกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ ห รื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยจะต้ อ งสอบผ่ า น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนาไปสู่การมีอั ตรากาลังที่เหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูง
ใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้ ดังนี้
๑) ผลงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี
๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จานวน ๑ เรื่องต่อปี
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน ๑
เรื่องต่อปี
ทั้ง นี้ ค ณะสั ง คมศาสตร์ จ ะต้ องพัฒ นาระบบและกลไกภายในที่ เอื้ อต่ อการพัฒ นาผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิ นที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกากับให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชานาญใน
เนื้อหา ทั้งนี้คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการกากับให้อาจารย์
ทุกท่านจะต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา(มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร(มคอ.๗) อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธ
กิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือ
การประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ต รโดยการสนั บ สนุ น ของคณะสั งคมศาสตร์ จั ด เตรี ยมความพร้ อมทางกายภาพทั้ง ห้ อ งเรี ย น
ห้ องปฏิบั ติการ สภาพแวดล้ อมด้า นการเรี ยนรู้ รวมทั้งจัด สิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งสนับสนุนการศึกษา
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียง
และทัน สมัย มีการบริ การอิน เตอร์ เน็ ตความเร็ว สู ง เพียงพอและทั่ว ถึงตามความต้องการของนิสิ ต โดยมีกา ร
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๔. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ในมคอ.๓ &๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี
๑๑. ระดั บ ความพึง พอใจของนิ สิ ตปี สุ ดท้ าย/บัณ ฑิต ใหม่ที่มี ต่อ คุณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓. นิสิตมีงานทาภายใน ๑ ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๑๔. บัณฑิต (คฤหั สถ์) ที่ได้งานทาได้รับ เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้ว ยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิช าเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๙
*********************************

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ จานวน 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
กฎหมายศาสนาอื่น
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 และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน 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)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง
ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น
เชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การ
แบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่า
แนวโน้ มเข้าสู่ส่ วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่ วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิ จัยลักษณะและประเภทการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย

๒) วิชาเลือก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรู้ทั่ว ไปเกี่ย วกับ การเมืองและการปกครองพัฒ นาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครองของ
ไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒ (๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ้น ในสั งคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่ว มมือของชาวพุทธในเวทีโ ลก
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense)
การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง
พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
คาศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง
การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรู ปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึกษาหน่ ว ยเสี ย งพยั ญชนะ หน่ว ยเสี ยงสระ หน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ กต์ หน่ว ยคา ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนาตัวเอง แนะนาผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห น่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน่ ว ยเสี ย งสระ หน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ หน่ ว ยค า ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึ ก ทั กษะการฟั ง ข่ า วจากวิ ทยุ โทรทั ศ น์ การพูด วาทศิ ล ป์ การอ่ า น
หนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา 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 ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญีป่ ุ่น 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 ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการฟังอ่าน
เขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาฮิ น ดี เน้ น การสนทนา โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
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)
ศึก ษาความเป็ น มาและพั ฒ นาการของมนุษ ย์ ตั้ง แต่ส มั ย ก่อ นประวั ติ ศาสตร์จ นถึ งสมั ย ปัจ จุ บั น
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกั บตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดารงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ประวั ติ แ ละผลงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นยุ ค สมั ย ต่ า งๆ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต การขนส่ ง การสื่ อ สาร เทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญาไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
องค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ ระบบดิ จิ ทั ล ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ประเภทต่า งๆ แพลตฟอร์ ม
คอมพิว เตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูล และการบริหารข้อมูล
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Peace Education)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนา
ทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา
๒ (๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นากับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นากับความเห็นที่ถูกต้องดีงาม
และความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา วิสัยทัศน์ผู้นา ผู้นากับการสร้างความสัมพันธ์
แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นาในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้นาของบุคคลสาคัญที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Good Governance)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
ก. กลุม่ วิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา จานวน 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
ริโยปกรณ์ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒ (๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่
กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจาแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎกคาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุ ขปาฐะและลายลักษณ์อักษร
ลาดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนี วิภังค์มหาวรรคจุล วรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตร
ที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ 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
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญและลั กษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึก ษาเทศกาลและพิ ธีก รรมที่ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ความหมาย คุณ ค่ า ของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึก ษาพั ฒ นาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma Communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด 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 สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรั ต (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 จานวน 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 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด 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 นั่งกาหนด 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 นั่งกาหนด 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 นั่งกาหนด 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 นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร
เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
กาหนด ส่งและสอบอารมณ์
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์ จานวน ๓๓ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Microeconomics)
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทางาน
ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน
การผลิ ต การกาหนดราคาสิ นค้ าในตลาดที่ มีการแข่งขั นสมบู รณ์ และไม่ ส มบู รณ์ รู ปแบบต่ าง ๆ เปรียบเที ยบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่น ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด
ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Macroeconomics)
ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
การคานวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของ
เงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลยการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนาตัวดัชนีชี้
วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๓ (๓-๐-๖)
(Microeconomics)
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้าม
เวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท
โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การกาหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา
๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค
๓ (๓-๐-๖)
(Macroeconomics)
ศึ ก ษาแบบจ าลองดุ ล ยภาพร่ ว มในตลาดเงิ น ตลาดผลผลิ ต และตลาดเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(แบบจาลอง IS – LM – BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจาลองอุปสงค์
มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบาย
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฏจักร
ธุรกิจที่แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(English for Economist)
ศึ ก ษาแนวทางในการอ่ า นต ารา บทความ และเอกสารทางวิ ช าการด้ า นเศรษฐศาสตร์ ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นความสาคัญ 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)
ศึกษาพื้น ฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับการคลั งของรัฐ บาล โดยมุ่งศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง วิ เ คราะห์ บ ทบาทของรั ฐ บาลในการใช้ จ่ า ยงบประมาณและการภาษี อ ากรทั้ ง ในแง่
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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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 ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไขดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันและโครงสร้างของระบบการค้าและการเงินที่สาคัญ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกาลังพัฒนา โครงสร้างสินค้าเข้าและออกที่สาคัญของไทย ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการชาระเงินของไทย
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology in Economics)
ศึกษาวิธีการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
อธิบายและลาดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Statistics for Economist)
ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิคการพยากรณ์และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ความเป็นอิสระและ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การออกแบบ การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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 จานวน 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
อื่น บทบาทรัฐ ในการสหกรณ์ประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบทไทย การดาเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
๓ (๓-๐-๖)
(Economics of Money and Banking )
ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับกระแสการใช้
จ่ายรายได้และระดับราคา ขบวนการเชื่อมโยงระหว่างการออมกับการลงทุนโดยผ่านตลาดการเงินบทบาทของ
อัตราดอกเบี้ย การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ บทบาทของธนาคารกลางในการบริหาร
ปริ มาณเงิน การจั ดสิ น ทรั พ ย์ และการใช้เ งินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎีการเงิน และนโยบายการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศกับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบายการเงินในเศรษฐกิจประเทศไทย
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
(Economy of Asean community)
ศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ที่กาหนดให้สถาบันการเงินใน
ภูมิภาคนี้และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน กลไกของระบบเศรษฐกิจ
ในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น 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 การหาค่าต่าสุดและสูงสุดแบบ
มีข้อจากัดและไม่มีข้อจากัด การอินทิเกรตฟังก์ชั่น อินทิกรัลที่มีค่าจากัดและไม่จากัด
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
(Business Economics)
ศึกษาถึงบทบาทของตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม แนวคิดทฤษฎี
การจัดการทางการตลาดและโครงสร้างของตลาด การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า การแบ่งส่วนตลาดการคาดคะเนส่วนประสม
การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการบริหารผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การตัดสินใจในการวางผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการกาหนดและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการ
แข่งขันในระดับสากล
๔๐๔ ๔๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
(Development Economics)
ศึกษาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ความยากจน และความเหลื่อมล้าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้านาเข้า การส่งเสริมการส่งออก และการ
นาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนามาประยุกต์ใช้
๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย
๓ (๓-๐-๖)
(Thai Economy)
ศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ตลอดจนผล
ปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กระบวนการ
กาหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การดาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การดาเนินยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเศรษฐกิ จ เฉพาะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการพั ฒ นา
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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อุตสาหกรรมและการพัฒนาเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจประเทศไทยกับสังคมเศรษฐกิจโลก
รวมตลอดจนการเข้าสู่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Independent Study on Economics)
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา
โดยความเห็นชอบและภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
๓ (๓-๐-๖)
(Economics of Rural Development)
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นชนบททั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ศาสนา ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาในชนบท วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพตามท้องถิ่นที่
กาหนด
๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
(Seminar on Economics)
สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ภายใต้การควบคุมและแนะนาจาก
อาจารย์ผู้บรรยาย ตามหัวข้อที่กาหนดให้
๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
(๒) (๒-๐-๔)
(Economics Principles in Tipitaka)
ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ การดารงชีวิตอยู่ในสังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
สินค้า การบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างไรในการผลิต การบริโภค การกระจายรายได้ที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก นามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
๔๐๔ ๒๒๔ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
(๒) (๒-๐-๔)
(Buddhism and Economic Development)
ศึกษาคาสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม อริยมรรค อริยทรัพย์ อบายมุข
อปัณณกสูตร ปฐมทานสูตร สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ สั ปปุริสธรรม ๗ และอื่น ๆ ที่สามารถนามาพัฒนาชีวิตและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจได้
๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) (๒-๐-๔)
(Buddhism and Sufficiency Economy)
ศึกษาหลักธรรมที่เป็นไปในการดารงชีวิต ในลักษณะที่ว่ากินแต่พอดี อยู่แต่พอดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สั่งสมคุณงามความดี ผ่อนคลายจากทุกข์โดยปฏิบัติตามคาสอนทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักแสดงความจริงสายกลาง
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา และอหิงสา คือ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น และศึกษาพระราชดารัสที่ตรัสในที่ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 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
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(๒) (๒-๐-๔)
(Economics in Buddhist Literature)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ปรากฏในงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม
มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี วิเคราะห์ หลักเศรษฐศาสตร์ ในวรรณกรรมเหล่านี้ และวรรณกรรมที่
น่าสนใจอื่น ๆ

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ จานวน ๙ หน่วยกิต

๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Financial Accounting for Economist)
ศึกษาการพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึกและจาแนกประเภทรายงานทางการเงิน
การจัดทางบการเงิน ลักษณะของบัญชีประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพื้นฐานในการวัดมูลค่าของรายงาน
ทางการเงิน ประโยชน์และข้อจากัดของข้อมูล ทางการบัญชี การจัดทางบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่
สมบูรณ์
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Agricultural Economics)
ศึกษาโครงสร้ า งและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความส าคั ญของภาคการเกษตร ปัญหาทาง
เศรษฐกิจภาคการเกษตร การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ตลาดปัจจัยการผลิตและสินเชื่อระดับ
ไร่นา ราคาและการกาหนดราคา ตลาดและการตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจนแนวคิดเกษตรทางเลือก และเกษตรยั่งยืน
๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
(Economics for Environment)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
(Health Economics)
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของการบริการ
สุขภาพ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสุขภาพ
การประเมินโครงการสุขภาพ การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพของประเทศต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของการพัฒนา
สุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Mathematics for Economist)
ศึกษาการใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เซต ระบบจานวน
และลาดับอนุกรม 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)
ศึกษาความหมายและความสาคัญของโลจิสติกส์ ทิศทาง บทบาทและการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง
การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการบริหารความเสี่ยง การนาระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจระบบโลจิสติกส์กับการค้า และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Management Economics)
ศึก ษาหลั ก เศรษฐศาสตร์ และเครื่ อ งมื อ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ใช้ ใ นการตัด สิ นใจ การนาทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ในการดาเนินธุรกิจโดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน การกาหนดราคาการ
วางแผนกาไร การพยากรณ์ หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประยุกต์ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ วิธีการทางธุรกิจ และการตัดสินใจทางการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร ความเชื่อมโยงทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับวิธีเชิงปริมาณ กรณีศึกษาที่ทันสมัย
๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน
๓ (๓-๐-๖)
(Economics for Investment)
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือการลงทุน กระบวนการซื้อขาย
หลักทรัพย์อัตราผลตอบแทนและส่วนชดเชยความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบจาลองการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ทุน ทฤษฎีการกาหนดราคาเก็งกาไร สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ การเงินเชิงพฤติกรรม การ
วิเคราะห์ทางมหภาคและอุตสาหกรรม การประเมินหลักทรัพย์การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ตลาดการเงินการลงทุน ในพันธบัตร
หุ้น ตราสารอนุพันธ์และอื่นๆประเภทต่าง ๆ ของการลงทุน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายสาเหตุของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีต่อผู้ลงทุน และผลต่อเศรษฐกิจโลก
๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Accounting for Economist)
ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ การวางแผนและควบคุม เน้นความ
เข้าใจ ประโยชน์และข้อจากัดของการใช้ข้อมูลดังกล่าว
๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓ (๓-๐-๖)
(Creative Economy)
ศึกษาที่มา ความหมาย ความสาคัญ โดยมุ่งเน้นประเภทงานศิลปะ งานหัตถกรรมงานออกแบบ และ
แฟชั่นเป็นหลัก โดยให้มีทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยการผลิตด้านนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป
๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
(Labor Economics)
ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สถาบันที่มีผลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การวิเคราะห์ ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพ
แรงงาน ปัจจัยที่กาหนดระดับรายได้ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติ
ในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อตลาดแรงงาน
๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
(Industrial Economics)
ศึกษาโครงการของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการสาแดงตนในตลาดของหน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับการดาเนินธุ รกิจและการจัดสรรทรัพยากร การกาหนดราคาและ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๕๗

ปริมาณการผลิต การรวมอานาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การผูกขาดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบ
ต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อการ ดาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
๓ (๓-๐-๖)
(Projects and Programs Analysis)
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนการบริหารโครงการและแผนงาน หลัก
และวิธี ก ารประเมิ น โครงการและแผนงาน ศึก ษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุน การวั ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการกาหนดทางเลือกของโครงการขั้นตอนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Brnefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน
๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม
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)
ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติแบบจาลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมทริกซ์ ปัญหาทางเศรษฐมิติ
ที่เกิดจากสมมุติฐ านของแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้ นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการ
ประมาณค่าแบบกาลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ วิธีการกาลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป 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
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๔๘
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Economics ภาษาไทย
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Economics)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Economics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ : B.Econ.
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑. ปรัชญา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนา
คุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ พึ ง ประสงค์ คื อ มี ปฏิ ปทาน่ า
เลื่ อ มใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ คิ ด เป็ น ผู้ น าด้ า นจิ ต ใจและปั ญ ญา มี
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา มี ศ รั ท ธาอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่
จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตลอดถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาหลักธรรมทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคงดารงตน
อยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีตามพระธรรมคาสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้อุทิศตนและสามารถนาหลัก
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๑. ปรัชญา
หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สั ง กั ด ภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมตามหลั กพุ ทธธรรมและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ของแนวคิ ด “การบรรจบกั นของเศรษฐศาสตร์ กั บ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตให้ มี ความรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม และปัญหา
การว่างงาน
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตาม
หลักคาสอนของพระพุทธเจ้า
หน้า ๖๐

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตร พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
หลักสูตร ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๗๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา
๑๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐ หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๑๒ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา
๖๔ หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ
๔ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์
๓๓ หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก
๓๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์
๓๒ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์
๙ หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
วิชาหมวดวิชา
เฉพาะ

หน้า ๖๑

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
๒ (๒-๐-๔)
ศึก ษาความหมายและความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ กั บ สั งคม ตามหลั ก การทาง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ
กระบวนการทางสั งคมและวัฒ นธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
(General Law)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ย วกับ กฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลั กษณะ
ทั่ว ไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่ เ กี่ย วกั บ
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิ
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้ วยตนเองการใช้ห้องสมุด
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการ
ของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ มนุษย์กับสั ง คม ตามหลั กการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

หมายเหตุ

แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
(General Law)
๒ (๒-๐-๔)
แก้ไข
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ คาอธิบาย
ทั่ว ไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกั บ
รายวิชา
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) (๒-๐-๔)
เปลี่ยนแปลง
(Technique of Higher Learning)
หน่วยกิตและ
ศึ ก ษาเทคนิ ค การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เน้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การใช้
แก้ไข
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน คาอธิบาย
ศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
รายวิชา
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
คงเดิม
และวิ ท ยาศาสตร์ สาขาปรั ช ญา และสาระส าคั ญ ของปรั ช ญาสาขาต่ า ง ๆ
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
หน้า ๖๒

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
(General Religions)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลัก
ในการศึ ก ษาศาสนา หลั ก ค าสอน พิ ธี กรรมและจุ ด มุ่ ง หมายของศาสนาต่ า ง ๆ
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกั บ ภาษากั บ การสื่ อสาร การฟัง พูด อ่ านและเขีย น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด
การสนทนา บรรยาย อภิป ราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Mathematics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้
ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้ เหตุผ ล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การ
เท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต
จานวนจริง ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่า
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
(General Religions)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ
หลักในการศึกษาศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่าน
ทักษะการเรียนรู้ภ าษา ๔ ด้า น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขีย น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Mathematics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้
ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การ
เท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต
จานวนจริง ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่า

คงเดิม

แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๖๓

สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแม
ตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)
(๒) (๒-๐-๔)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจาก
บทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาใน
คั ม ภี ร์ ก ถาวั ต ถุ ญาณวิ ท ยาของนิ ก ายสรวาสติ ว าท วิ ภ าษวาที ข องนาคารชุ น
เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งระหว่ า งตรรกศาสตร์ ต ะวั น ตก กั บ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
(Basic Statistics and Research)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วน
เบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย
ขั้น ตอนการวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย การเขี ย นโครงร่ า งการวิ จั ย และการเขี ย น
รายงานผลการวิจัย
วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ ทั่วไปเกี่ย วกับ การเมืองและการปกครอง พัฒ นาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแม
ตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ ผสม การให้เหตุผล
เปลี่ยนแปลง
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบท
หน่วยกิต
สนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
(Basic Statistics and Research)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วน
คงเดิม
เบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียน
รายงานผลการวิจัย
วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
หมายเหตุ
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
คงเดิม
ทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครองของไทย
หน้า ๖๔

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Economics in Daily Life)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจาวั นรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาใน
ตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบัน
การเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
(Current World Affairs)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ความร่ ว มมือและความขัดแย้ งที่เกิดขึ้น ในสั งคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article)
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition)
สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะ
ที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
คาศัพท์ต่าง ๆ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Economics in Daily Life)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจาวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทางานของกลไกราคาในตลาด
บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน
เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
(Current World Affairs)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article)
การใช้ ก าล (Tense) การสร้ า งประโยค (Sentence) การใช้ บุ ร พบท
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและคาศัพท์ต่าง ๆ
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หน้า ๖๕

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(Advanced English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
(Basic Sanskrit )
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร เครื่ อ งหมาย ระบบเสี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสีย ง การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่ว นประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
(Advanced Sanskrit)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์
อัพยยศัพท์ กริ ย าศัพท์ การประกอบรู ป เป็ น อาขยาตกรรตุว าจกจากธาตุ กริยา
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสีย งสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ
ขอโทษ ขออนุ ญ าต แนะน าตั ว เอง แนะน าผู้ อื่ น บอกชื่ อ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(Advanced English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
(Basic Sanskrit )
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร เครื่ อ งหมาย ระบบเสี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
(Advanced Sanskrit)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา
ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ วาจกจากธาตุ
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับ
เปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึก ษาหน่ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน่ ว ยเสี ย งสระหน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ หน่ ว ยค า
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอ
โทษ ขออนุ ญ าต แนะน าตั ว เอง แนะน าผู้ อื่ น บอกชื่ อ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
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๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
(Advanced Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาวิเคราะห์ ห น่ ว ยเสี ย งพยั ญชนะ หน่ ว ยเสี ยงสระ หน่ว ยเสี ยงวรรณยุกต์
หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
(Advanced Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Basic Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่ น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
(Advanced Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสี ยงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์
หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
(Advanced Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Basic Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน

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

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
(Basic Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
(Advanced Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม
(World and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาเกี่ย วกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะ
อุณหภูมิพื้นโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันดา สภาวะเรือนกระจก มลพิษทาง
อากาศ ทางน้า การตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและสารพิษใต้ดิน การใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย การพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด้ า น
เศรษฐกิจ ที่มั่น คง การอนุรั กษ์และการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ การส่ งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
(Thai Culture)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวั ฒ นธรรม พระพุ ท ธศาสนากั บ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ การเผยแพร่ แ ละ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัย ปัจ จุบั น ความหมายของอารยธรรม บ่ อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
(Basic Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
(Advanced Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
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๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
(Thai Culture)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย
ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมไทยกั บ การพั ฒ นา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
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ตะวัน ออกและตะวัน ตกในยุ คต่างๆ ความสั มพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสั งคม
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวั น ออกกั บ ตะวั น ตก และอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมทั้ ง สองที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
(Life and Psychology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาพัฒ นาการและองค์ป ระกอบของชีวิต ความสั มพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
(Physical Science and Technology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การ
ขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
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
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ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสั งคม
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวั น ออกกั บ ตะวั น ตก และอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมทั้ ง สองที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
(Life and Psychology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาพัฒ นาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิ ต
การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์
กับชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คงเดิม

คงเดิม

(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

คงเดิม

หน้า ๖๙

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา (Peace Education)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ความรุ น แรง สั น ติ ภ าพและ
ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีก
ทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้นา
(Leadership)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง ศึ กษา คุณ ลั กษณะและบทบาทของผู้ น ากั บการใช้ก าร
สื่ อ สารที่เ อื้ ออาทร ผู้ น ากั บ ความเห็ น ที่ ถูก ต้ องดีง ามและความเปลี่ ยนแปลงที่
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ น า วิ สั ย ทั ศ น์ ผู้ น า ผู้ น ากั บ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้ น าในทางพระพุ ท ธศาสนา ถอดบทเรี ย นภาวะผู้ นาของบุ ค คลส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
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เพิ่มเติม
รายวิชา

เพิ่มเติม
รายวิชา

เพิ่มเติม
รายวิชา

หน้า ๗๐

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
นิ สิ ต ทุ ก คณะต้ อ งศึ ก ษาวิ ช ากลุ่ ม พระพุ ท ธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔
หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
อีก ๑๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
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)
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)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
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 หน่วยกิต
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 หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)

หมายเหตุ

ปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชา

หน้า ๗๑

๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒
๐๐๐ ๒๖๓

การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓
๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๓๕๕
๐๐๐ ๓๕๖
๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒ นาการของคัมภีร์พระไตรปิฎ ก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศ
ไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะ
สังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม
สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การ
จาแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)
๒(๒-๐-๔)
หมายเหตุ
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค
คงเดิม
การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา
อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
คงเดิม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนก
คงเดิม
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับคัมภีร์ทาง
หน้า ๗๒

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึก ษาวิ เ คราะห์ เนื้ อ หาสาระที่ ส าคั ญ ในคั ม ภีร์ ม หาวิ ภั ง ค์ ภิ ก ขุ นีวิ ภั ง ค์
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka )
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระสุตตันตปิฎก
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย
คือ ทีฆนิ กาย มัช ฌิมนิ กาย สั งยุ ตตนิ กาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎ ก
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็ นมา 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
ปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ
นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka )
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระสุตตันตปิฎก
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย
คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้ า งของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัส สนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน
๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
นาไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด
๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
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หน้า ๗๓

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สู ต ร และอานาปานสติ สู ต ร วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานทั้ ง แบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒
ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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
กาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร
กระบวน การเกิ ด ของไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ไ ด้ แ ก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนา
สติ ปั ฏ ฐานในมหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร กระบวนการเกิ ด ดั บ ของรู ป นามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สู ต ร และอานาปานสติ สู ต ร วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานทั้ ง แบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓
และสามัญญลั กษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒
ระยะ นั่งกาหนด ๒ 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 นั่งกาหนด
๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร
กระบวน การเกิ ด ของไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ไ ด้ แ ก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนาสติ
ปั ฏ ฐานในมหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร กระบวนการเกิ ด ดั บ ของรู ป นามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
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หน้า ๗๔

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบั ติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้
สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธ รรมในสมัย ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติ
ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญ
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุม รรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖
ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึก ษาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก รรมฐาน สภาวธรรมที่ เ กิ ด ดั บ ในขณะปฏิ บั ติ ฯ วิ ธี แ ก้
สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏ
ฐานสู ตร ฝึ กปฏิบัติวิปัส สนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญและ
ลั กษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตั ว ของพระพุ ท ธศาสนาเข้ า ไปในนานาประเทศ และอิ ท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒ นธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง ศึกษาพัฒ นาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่ส มัยสุ โ ขทัยถึง
ปั จ จุ บั น ศึกษาและวิเ คราะห์ เนื้ อหาพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ ฉบับ ต่างๆ ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ ฉ บั บ ต่ า งๆ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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คงเดิม
หน้า ๗๕

กฎ ระเบีย บ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์
การประยุกต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ
และหนั ง สื อ ที่ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ์ ไ ด้ ร จนาไว้ ใ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์ ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม
คุณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) พุ ทธวิ ท ยาของอาจารย์ พ ร รั ต นสุ ว รรณ และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์
การประยุกต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุ ทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ
และหนั ง สื อ ที่ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ์ ไ ด้ ร จนาไว้ ใ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลั กการและวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ศิล ปะการเขียนบทความ
การพู ด และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเกี่ ย วกั บ การพู ด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์ ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิ ริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สั งคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วั ดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส แก่ น พุ ท ธศาสน์ ข องพุ ท ธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม
คุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) พุ ท ธวิ ท ยาของอาจารย์ พ ร รั ต นสุ ว รรณ และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

คงเดิม

แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

หน้า ๗๖

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๒ (๒–๐–๔)
๔๐๔ ๓๐๒ พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ๒ (๒–๐–๔)
๔๐๔ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒–๐–๔)
๔๐๔ ๔๐๔ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒–๐–๔)
๔๐๔ ๔๐๕ สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๒ (๒–๐–๔)
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หน่วยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๐๖ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๗ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๘ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๙ เศรษฐศาสตร์มหภาค
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๓ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๕ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๐ เศรษฐกิจประเทศไทย
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๔ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(๒) วิชาเลือก ๓๔ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๒๕ เศรษฐศาสตร์การคลัง
๓ (๓-๐-๖)
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๒ วิชาแกนเศรษฐศาสตร์
๓๓ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๐๑
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
๔๐๔ ๓๐๒
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
๔๐๔ ๓๐๓
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๔๐๔ ๓๐๔
เศรษฐศาสตร์มหภาค
๔๐๔ ๓๐๕
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๓๐๖
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๔๐๗
เศรษฐศาสตร์การคลัง
๔๐๔ ๔๐๘
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
๔๐๔ ๔๐๙
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๔๑๐
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๔๑๑
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต
๔๐๔ ๓๑๒
เศรษฐกิจชุมชน
๔๐๔ ๓๑๓
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
๔๐๔ ๓๑๔
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
๔๐๔ ๓๑๕
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
๔๐๔ ๓๑๖
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล
๔๐๔ ๓๑๗
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๔๐๔ ๓๑๘
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
๔๐๔ ๔๑๙
เศรษฐกิจประเทศไทย
๔๐๔ ๔๒๐
การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๔๒๑
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
๔๐๔ ๔๒๒
สัมมนาเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา/
เปลี่ยชื่อ
รายวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา/เพิ่มเติม
รายวิชาใหม่

หน้า ๗๗

๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔

๔๓๓
๔๒๑
๔๒๒
๔๔๑
๔๔๓
๓๔๔
๓๔๘
๔๕๘
๓๖๒
๓๗๐
๓๗๔
๓๘๓
๓๘๔

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ๓(๒-๐-๔)
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
การพัฒนาชนบทไทย
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์
๓ (๓-๐-๖)
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐมิติเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐมิติวิเคราะห์อนุกรมเวลา
๓ (๓-๐-๖)

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

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)
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ ๙
หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา/
๔๐๔ ๓๒๘
การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
เปลี่ยนกลุ่ม
๔๐๔ ๓๒๙
เศรษฐศาสตร์เกษตร
๓ (๓-๐-๖)
วิชา/เพิ่มเติม
๔๐๔ ๓๓๐
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
รายวิชาใหม่
๔๐๔ ๓๓๑
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๒
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๓
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๔
เศรษฐศาสตร์การเมือง
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๕
เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 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
เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๔๒
เศรษฐมิติ
๓ (๓-๐-๖)

หน้า ๗๘

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หมายเหตุ
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
วิชาแกนเศรษฐศาสตร์
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
๔๐๔ ๓๐๑ หลักเศรษฐศาตร์ในพระไตรปิฎก
(Economic Principles in Tipitaka)
๒ (๒-๐-๔) วิชาเฉพาะ
(Introduction to Microeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ด้าน
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏใน
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐกิ จ การทางานของกลไกราคา อุ ปสงค์และอุ ปทานของสิ นค้ า
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการ
ผลิต การกาหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
รูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่น ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัย
การผลิต และความล้มเหลวของตลาด
๔๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
ยกเลิก ๔๐๔ ๓๐๒ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
(Buddhism Methods and Economic Problems
รายวิชา
(Introduction to Macroeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
Solution and Development)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและวิ ธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหา
ศึกษาปัญหาและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมวิธีแก้ปัญหาและ
ในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคานวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของเศรษฐกิ จ ด้ ว ยพุ ท ธธรรมและขบวนการทาง
กาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของ
พระพุทธศาสนา
เงินปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการ
คลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลยการชาระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศและการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนาตัวดัชนี
ชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๔๐๔ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(Buddhism and Frameworks of Sufficiency Economy) ๒ (๒-๐-๔)
วิชาเฉพาะ
(Microeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาและวิ เคราะห์ ความหมาย เป้ าหมาย วิ ธีการของปรัชญาเศรษฐกิ จ
ด้าน
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การ
พอเพี ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรม เน้ น การศึ ก ษาโครงการอั น เศรษฐศาสตร์ วิเ คราะห์ ก ารบริโ ภคข้า มเวลา การบริ โ ภคกับ ความเสี่ ย ง ทฤษฎี ต้น ทุ น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สารสนเทศ ทฤษฎี ก ารผลิ ต และต้ น ทุ น การผลิ ต สาเหตุ ก ารเกิ ด บริ ษั ท
โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การกาหนดราคาปัจจัย
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
หน้า ๗๙

๔๐๔ ๔๐๔ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(Economics in Buddhist Literature)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ที่ ป รากฏในงานวิ จั ย และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี
วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ ในวรรณกรรมเหล่านี้ และวรรณกรรมที่น่าสนใจ
อื่น ๆ

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

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป
ทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์มหภาค
วิชาเฉพาะ
(Macroeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ด้าน
ศึ ก ษาแบบจ าลองดุ ล ยภาพร่ ว มในตลาดเงิ น ตลาดผลผลิ ต และตลาด
เศรษฐศาสตร์ เงินตราต่างประเทศ (แบบจาลอง IS – LM – BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะ
ดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจาลองอุปสงค์มวลรวมและ
อุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ
การว่ า งงาน และนโยบายรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิว เคนส์เซียน และทฤษฎีวัฏ จักร
ธุ ร กิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง ตลอดจนการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ม หภาคมา
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๓ (๓-๐-๖)
ยกเลิก ๔๐๔ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(English for Economist)
รายวิชา
ศึกษาแนวทางในการอ่านตารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่าน
การจับประเด็นความสาคัญ ความเข้าใจ การตีความหมาย และการสรุป
เรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
๔๐๔ ๓๐๖ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
(History of Economic Thoughts)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยพาณิชนิยมถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ เน้นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัยซึ่งมีผลต่อ
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ๆ
๔๐๔ ๔๐๗ เศรษฐศาสตร์การคลัง
(Public Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล โดยมุ่งศึกษาบทบาทของ
รัฐบาลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลใน

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
หน้า ๘๐

การใช้จ่ายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแง่ เศรษฐศาสตร์จุลภาพค
และเศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏีการคลั งสาธารณะในสภาพสถิต และ
สภาพพลวัตได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐบาล บทบาทของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฏีการใช้จ่ายของรัฐบาลในระดับที่เหมาะสม และ
ศึกษาถึงการใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔๐๔ ๔๐๘ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ดุ ล การช าระเงิ น การค้ า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศกั บ การพั ฒ นา เปลี่ยนรหัส
เศรษฐกิจ สถาบั นและโครงสร้างของระบบการค้ าและการเงิน ที่ส าคั ญ วิชา/เปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกาลังพัฒนา กลุ่มวิชา
โครงสร้ า งสิ น ค้ า เข้ า และออกที่ ส าคั ญ ของไทย ปั ญ หาดุ ล การค้ า และ
ดุลการชาระเงินของไทย
๔๐๔ ๔๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methodology in Economics)

๓ (๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัส
ศึกษาวิธีการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาข้อมูล
วิชา/เปลี่ยน
การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายและลาดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
กลุม่ วิชา
โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
๔๐๔ ๔๑๐ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Statistics for Economist)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การ
เปลี่ยนรหัส
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิคการ
วิชา/เปลี่ยน
พยากรณ์และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ความเป็นอิสระและสหสัมพันธ์
กลุ่มวิชา
ระหว่ า งตั ว แปร การออกแบบ การทดสอบและการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มสถิ ติ ที่ ไ ม่ ใ ช้
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๘๑

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมายเหตุ
วิชาบังคับ
ย้ายไปกลุม่
๔๐๔ ๓๐๖ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
วิชาแกน
(Introduction to Microeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคาและ เศรษฐศาสตร์
การจั ดสรรทรั พยากร ทฤษฎีเบื้ องต้ นเกี่ย วกั บพฤติ กรรมผู้ บริโ ภคและ
พฤติกรรมการผลิ ต เน้นปัจจั ยต่าง ๆ ที่กาหนดอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า การกาหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
๔๐๔ ๓๐๗ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
(Introduction to Macroeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวม
ของการบริ โ ภค การออม การลงทุ น บทบาทของรั ฐ สภาพการเงิ น
ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ างประเทศ การผั น ผวนของรายได้
ประชาชาติ และนโยบายการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
๔๐๔ ๓๐๘ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีแห่งความพอใจเท่ากัน
เน้นเรื่องการบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุที่
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน
เศรษฐศาสตร์

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน
เศรษฐศาสตร์

๔๐๔ ๔๑๑ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
(Economics of Human Resource)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์แรงงานในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยแปรผันและเป็น
ปั จ จั ย กึ่ ง คงที่ ทฤษฎี อุ ป ทานแรงงานระยะสั้ น อุ ป ทานแรงงานฝี มื อ
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจ้างและนโยบายการกระจายรายได้
การว่างงานและเงินเฟ้อ ปัญหาแรงงานไทยในสังคมเมืองและสังคมชนบท
ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย
หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์
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
๔๐๓ ๓๑๓ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(Cooperative Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาความหมาย หลั กการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์เปรียบเทียบ
ระบบสหกรณ์กับระบบธุรกิจอื่น บทบาทรัฐในการสหกรณ์ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาชนบทไทย การดาเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔๐๔ ๓๑๔ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
(Economics of Money and Banking) ๓ (๓-๐-๖)
ศึก ษาบทบาทของเงิ นและเครดิ ตในระบบเศรษฐกิ จ เน้ นความสั มพั น ธ์
ระหว่างเงินกับกระแสการใช้จ่ายรายได้และระดับราคา ขบวนการเชื่อมโยง

เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยน
รหัสวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา
หมายเหตุ

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
หน้า ๘๒

เกิดบริษัท โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การกาหนด
ราคา ปั จ จั ย ในตลาด ปั จ จั ย ต่ าง ๆ ดุ ล ยภาพทั่ ว ไปและเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการเบื้องต้น

๔๐๔ ๓๐๙ เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่ างตลาดผลผลิ ต ตลาดเงิน ตลาดหลั กทรัพย์
ตลาดแรงงาน และภาคต่ า งประเทศในการก าหนดเสถี ย รภาพของ
เศรษฐกิจมวลชน โดยเฉพาะด้านรายได้ การจ้างงาน และราคาโดยทั่วไป
ทฤษฎีคลาสสิคและเคนส์ที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ปัญหาและดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมวลชน
๔๐๔ ๓๑๐ เศรษฐกิจประเทศไทย
(Thai Economy)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ความยากจน การกระจายรายได้
การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การว่างงานใน
ชนบท การโยกย้ายของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการ
ค้าและการเงินระหว่างประเทศ

๔๐๔ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน
เศรษฐศาสตร์

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ
ด้าน
เศรษฐศาสตร์

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน
(Research Methodolog in Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาวิธีการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าข้อมูล เศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายและลาดับข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ระหว่ า งการออมกับ การลงทุ นโดยผ่ านตลาดการเงิน บทบาทของอัต รา
ดอกเบี้ ย การสร้ า งเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ
บทบาทของธนาคารกลางในการบริหารปริมาณเงิน การจัดสินทรัพย์และ
การใช้เงินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศกับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบาย
การเงินในเศรษฐกิจประเทศไทย
๔๐๔ ๓๑๕ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
(Economy of Asean community)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ กษาพั ฒ นาการของโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จของประชาคมอาเซี ยน ที่
ก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ในภู มิ ภ าคนี้ แ ละปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน กลไกของระบบเศรษฐกิจ
ในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
กับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน
๔๐๔ ๓๑๖ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล
(Differrential and Integral Calculus) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่น กราฟ สมการ ระบบสมการ
เมทริ ก ส์ ลิ มิ ต แคลคู ลั ส เชิ ง อนุ พัน ธ์ ของฟั ง ก์ชั่ นที่ มี ตัว แปรอิส ระ ๑ ตั ว
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ ความชั่นของเส้น และแนวคิดหน่วยสุดท้าย
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่มีตัวอิสระมากกว่า ๑ ตัว กรณีตัวแปร
เลือก ๑ ตัว และมากกว่า ๑ ตัว แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ การโปรแกรมเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่าง การหาค่าต่าสุดและสูงสุดแบบมี
ข้อจากัดและไม่มีข้อจากัด การอินทิเกรตฟังก์ชั่น อินทิกรัลที่มีค่าจากัดและ
ไม่จากัด
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาถึงบทบาทของตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
โดยส่ว นรวม แนวคิดทฤษฎีการจัดการทางการตลาดและโครงสร้างของ

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

รายวิชาใหม่

หน้า ๘๓

โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๔๐๔ ๔๑๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
(Seminer in Economics)
สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์ ตามหัวข้อที่กาหนดให้

๓ (๓-๐-๖)

๔๐๔ ๓๑๓ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ
ด้าน
เศรษฐศาสตร์

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะ
(Differrential and Integral Calculus)
๓ (๓-๐-๖)
ด้าน
ศึกษาลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งมี
ตัวแปรเดี่ยว การประยุกต์ของอนุพันธ์ในเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่าสุด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์

ของโรลล์ ทฤษฎีบทค่ากลางอินทิกรัล เทคนิคง่าย ๆ ในการอินทิเกรด และ
ต่าสุดของฟังก์ชั่นที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว ทั้งที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข
อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง อินทิกรัลหลายชั้น

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ตลาด การใช้ เครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ช่ว ยในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ตัดสินใจ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า การแบ่ง
ส่วนตลาดการคาดคะเนส่วนประสม การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การตัดสินใจในการวางผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการกาหนดและการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันในระดับสากล
๔๐๔ ๓๑๘ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
(Development Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาการพั ฒ นาและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ความยากจน และความเหลื่อมล้าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
นาเข้า การส่งเสริมการส่งออก และการนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
มาประยุกต์ใช้
๔๐๔ ๔๑๙ เศรษฐกิจประเทศไทย
(Thai Economy)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ประเทศไทย และการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างดังกล่าว ตลอดจนผลปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย
ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
คุณ ภาพชี วิต ของประชาชน กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ใน
ประเทศไทย การดาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การดาเนิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาภาค
เศรษฐกิจเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจประเทศไทยกับสังคม
เศรษฐกิจโลก รวมตลอดจนการเข้าสู่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

หน้า ๘๔

๔๐๔ ๔๑๔ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
(Independent Study on Economics) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนา โดยความเห็ น ชอบและภายใต้ ก ารให้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔๐๔ ๓๑๕ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Statistics for Economist)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับเส้นโค้ง การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นทั้งอย่างง่ายและพหุเทคนิค
การพยากรณ์ แ ละสถิ ติ แ บบไม่ ใ ช้ พ ารามิ เ ตอร์ ความเป็ น อิ ส ระและ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๔๒๐ การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
เปลี่ยนรหัส
วิชาเฉพาะ
(Independent Study on Economics) ๓ (๓-๐-๖) วิชา/เปลี่ยน
ด้าน
ศึกษาค้น คว้า วิจัย ภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ที่ ส ามารถประยุกต์ ใช้ใ น กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและภายใต้การให้คาแนะนา

ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๔๒๑ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
วิชาแกน
(Economics of Rural Development) ๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นชนบททั้งทางเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ งและศาสนา ปั ญ หาโครงสร้ า งของเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
การเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาในชนบท วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดและ
วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามท้องถิ่นที่กาหนด
๔๐๔ ๔๒๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร์
(Seminar on Economics)
๒ (๒-๐-๔)
สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ภายใต้
การควบคุมและแนะนาจากอาจารย์ผู้บรรยาย ตามหัวข้อที่กาหนดให้
๔๐๔ ๒๒๓ หลักเศรษฐศาตร์ในพระไตรปิฎก
(Economic Principles in Tipitaka)
(๒) (๒-๐-๔)
ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ การดารงชีวิตอยู่ในสังคม กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้
อย่างไรในการผลิต การบริโภค การกระจายรายได้ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ทั้งในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก นามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยน
รหัสวิชา/
เปลี่ยนกลุ่ม
วิชา

ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา/ลด
หน่วยกิต
ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา/ลด
หน่วยกิต

หน้า ๘๕

๔๐๔ ๒๒๔ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายวิชาใหม่

(Buddhism and Economic Development) (๒) (๒-๐-๔)

ศึกษาคาสอนทางพระพุทธศาสนาเช่น ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม อริยมรรค
อริยทรัพย์ อบายมุข อปัณณกสูตร ปฐมทานสูตร สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔
สัปปุริสธรรม ๗ และอื่นๆ ที่สามารถนามาพัฒนาชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจได้
๔๐๔ ๒๒๕ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับเนื้อหา/
(Buddhism and Sufficiency Economy)
(๒) (๒-๐-๔) เปลี่ยนชื่อ
ศึกษาหลักธรรมที่เป็นไปในการดารงชีวิต ในลักษณะที่ว่ากินแต่พอดี อยู่แต่ วิชา/เปลี่ยน
พอดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสั่งสมคุณงามความดี ผ่อนคลายจากทุกข์โดย รหัสวิชา/
ปฏิบัติ ตามคาสอนทางพระพุ ทธศาสนา เน้ นหลั กแสดงความจริงสายกลาง เปลี่ยนกลุ่ม
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา และอหิงสา คือ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น และศึกษา วิชา/ลด
พระราชดารัสที่ตรัสในที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หน่วยกิต
มุ่งถึงหลักปรัชญา ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๔๐๔ ๔๒๖ จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์
รายวิชาใหม่
(Economics Ethics)
(๒) (๒-๐-๔)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
พัฒนาการของจริ ยธรรมทางพระพุทธศาสนามีการสนองตอบต่อสั งคมและ
เศรษฐกิ จ ศึ กษาประเด็ นด้ านจริ ยธรรมเกี่ ยวกั บการเมื อง สั งคม นโยบาย
เศรษฐกิจ มลภาวะและสิ่ งแวดล้ อม สิ ทธิมนุ ษยชน ตลอดจนมีความเข้าใจ
บทบาทของนั กเศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์กร และต่อสังคมโดยรวม
๔๐๔ ๔๒๗ เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เปลี่ยนรหัส
(Economics in Buddhist Literature)
(๒) (๒-๐-๔) วิชา/เปลี่ยน
ศึ ก ษาทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ที่ ป รากฏในงานวิ จั ย และวรรณกรรมทาง กลุ่มวิชา/ลด
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธธรรม มิลินทปัญหา ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี หน่วยกิต
วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๘๖

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิชาเลือก
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
(Economics of Money and Banking)

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หมายเหตุ
วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๒๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
เปลี่ยนรหัส
วิชาเฉพาะ
(Financial Accounting for Economist) ๓ (๓-๐-๖) วิชา/เปลี่ยน
ด้าน
ศึกษาการพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึกและจาแนก กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ ประเภทรายงานทางการเงิ น การจั ด ท างบการเงิ น ลั ก ษณะของบั ญ ชี
ประเภทต่ า ง ๆ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขั้ น พื้ น ฐานในการวั ด มู ล ค่ า ของ
รายงานทางการเงิน ประโยชน์และข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชี การ
จัดทางบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ

๓ (๓-๐-๖)

ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ เน้นความสั มพันธ์
ระหว่ างเงิ น กั บ การะแสการใช้ จ่ ายรายได้ และระดั บราคา ขบวนการ
เชื่อมโยงระหว่างการออมกับการลงทุน โดยผ่านตลาดการเงิน บทบาทของ
อัตราดอกเบี้ย การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ
ทฤษฎี ก ารธนาคารเบื้ องต้ น บทบาทของธนาคารกลางในการบริ หาร
ปริมาณเงิน การจัดสินทรัพย์และการใช้เงินกู้ของสถาบันการเงิน ทฤษฎี
การเงินและนโยบายการเงินระดับพื้นฐาน ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
กับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบายการเงินในเศรษฐกิจไทย
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตร์เกษตร
๔๐๔ ๓๑๘ การบัญชีการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
รายวิชาใหม่
(Agricultural Economics)
๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือก
(Financial Accounting for Economits) ๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางการบั ญ ชี การวิ เ คราะห์ การบั นทึ กและจ าแนก เฉพาะสาขา ศึกษาโครงสร้างและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความสาคัญของภาค
ประเภทรายงานทางการเงิ น การจั ดท างบการเงิ น ลั กษณะของบั ญชี เศรษฐศาสตร์ การเกษตร ปัญหาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร การจัดการฟาร์ม การ
ประเภทต่ าง ๆ หลั กเกณฑ์และวิ ธีการขั้น พื้นฐาน ในการวัดมูลค่ าของ
วิเคราะห์พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการตัดสินใจ
รายงานทางการเงิน ประโยชน์และข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชี การ
จัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้ บริโภค ตลาด
จัดทางบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์
ปัจจัยการผลิตและสินเชื่อระดับไร่นา ราคาและการกาหนดราคา ตลาดและ
การตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร
ตลอดจนแนวคิดเกษตรทางเลือก และเกษตรยั่งยืน
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๓๐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๔๐๔ ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
รายวิชาใหม่
วิชาเลือก
(Managerial Accounting for Economits) ๓ (๓-๐-๖)
(Economics for Environment)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาการใช้ข้ อมูล ทางการบั ญชีเพื่อการจั ดการและการตัดสิ นใจ การ เฉพาะสาขา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีทาง
วางแผนและควบคุม เน้นความเข้าใจ ประโยชน์และข้อจากัดของการใช้ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พื้ น ฐาน การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า
ข้อมูลดังกล่าว
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๘๗

ย้ายไปกลุ่ม
๔๐๔ ๓๒๕ เศรษฐศาสตร์การคลัง
วิชาแกน
(Introduction to Public Finance)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์
ของรั ฐ สถาบั น การคลั งประเภทต่ าง ๆ ในประเทศไทย กระบวนการ
กาหนดนโยบายเศรษฐกิจของรั ฐ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกระบวนการการ
จัดทางบประมาณแผ่นดิน

๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
รายวิชาใหม่
(Health Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริการสุขภาพ อุปสงค์และ
อุปทานของการบริการสุ ขภาพ การประกันสุขภาพ การคลั งสาธารณสุ ข
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสุขภาพ การประเมิน
โครงการสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ ดั ช นี สุ ข ภาพของประเทศต่ า ง ๆ และ
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๓๒ คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
รายวิชาใหม่
วิชาแกน
(Mathematics for Economist)
๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์ ศึ ก ษาการใช้ ก ฎเกณฑ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ เซต ระบบจานวนและลาดับอนุกรม ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น
และกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น ลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ระบบสมการ
เวคเตอร์ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้นอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การคิดค่า
เสื่อมราคา ดอกเบี้ยและส่วนลด และการประยุกต์ในทางเศรษบกิจและธุกิจ

๔๐๔ ๔๓๓ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการ
กี ด กั น ทางการค้ า และผลกระทบที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี แ ละ
นโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และนโยบายการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไขดุลการค้า
และดุลการชาระเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สถาบั นและโครงสร้ างของระบบการค้าและการเงินที่ส าคัญ
ความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ วกับประเทศที่
ก าลั ง พั ฒ นา โครงสร้ า งสิ น ค้ า เข้ า และออกที่ ส าคั ญ ของไทย ปั ญ หา
ดุลการค้าและดุลการชาระเงินของไทย
ย้ายไปกลุ่ม
๔๐๔ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
วิชาแกน
(English for Economits)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาแนวทางในการอ่ า น หลั ก วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามงานเขี ย น เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ฝึกเขียน ย่อความ เรียงความเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
(Economic of Asean Community)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ของประชาคมอาเซี ย น
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

๔๐๔ ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
(Economics and Logistics Management)

รายวิชาใหม่
๓ (๓-๐-๖)

ศึกษาความหมายและความส าคัญของโลจิสติ กส์ ทิ ศทาง บทบาทและการ
ดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ และการบริหารความเสี่ยง การนาระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจระบบโลจิสติกส์กับการค้า และการ
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๓๔ เศรษฐศาสตร์การเมือง
รายวิชาใหม่
วิชาเฉพาะ
(Political Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ด้าน

หน้า ๘๘

ที่กาหนดให้สถาบันการเงินในภูมิภาคนี้ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ เศรษฐศาสตร์ ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ค ลาสสิ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของประชาคมอาเซี ย น กลไกของระบบ
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์ รวมไปถึงการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจในกลุ่มของประชาคมอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
แบบนีโ อคลาสสิ ก ตลอดจนแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองอื่น ๆ ได้แ ก่
ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์แนวสถาบัน เศรษฐศาสตร์
แนวสตรีนิยม และสานักแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๓๓๕ เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน
๔๐๔ ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย
(Thai Rural Development)
๓ (๓-๐-๖) วิชาเฉพาะ
(Economics for Investment)
๓ (๓-๐-๖)
ด้
า
น
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชนบทไทยทั้งทาง
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือการลงทุน
เศรษฐกิจสังคม ศาสนาและการเมือง ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคม เศรษฐศาสตร์ กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์อัตราผลตอบแทนและส่วนชดเชยความเสี่ยง
และการเมื องที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาในชนบท วิ เคราะห์ และเปรี ย บเที ย บ
การกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบจาลองการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปัจจุบัน ทั้งใน
ทฤษฎีการกาหนดราคาเก็งกาไร สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ การเงิน
เชิงปริมาณและคุณภาพตามท้องถิ่นที่กาหนด
เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์ ทางมหภาคและอุตสาหกรรม การประเมิน
หลักทรัพย์การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ต ลาด
การเงินการลงทุนในพันธบัตร หุ้น ตราสารอนุพันธ์และอื่นๆประเภทต่าง ๆ
ของการลงทุน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายสาเหตุของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีต่อผู้ลงทุน และผลต่อเศรษฐกิจ
โลก
ย้ายไปกลุ่ม ๔๐๔ ๔๓๖ การบัญชีเพื่อการจัดการสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
๔๐๔ ๓๔๔ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
(Development Economics)
๓ (๓-๐-๖) วิชาเฉพาะ
(Managerial Accounting for Economist) ๓ (๓-๐-๖)
ด้าน
ศึ ก ษาการพั ฒ นาและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า น
ศึก ษาการใช้ ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การและการตั ด สิ น ใจ การ
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนา เศรษฐศาสตร์ วางแผนและควบคุม เน้นความเข้าใจ ประโยชน์และข้อจากัดของการใช้
เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนา นโยบายและการวางแผนในการขจัด
ข้อมูลดังกล่าว
ความยากจน และความเหลื่อมล้าของรายได้ การผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
นาเข้า การส่งเสริมสินค้าออก การนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รายวิชาใหม่

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา

หน้า ๘๙

ย้ายไปกลุ่ม
๔๐๔ ๓๔๘ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์
วิชาแกน
(Economics of Human Resources) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์แรงงานในกรณีที่แรงงานเป็นปัจจัยแปรผันและเป็น เศรษฐศาสตร์
ปั จ จั ย กึ่ ง คงที่ ทฤษฎี อุ ป ทานแรงงานระยะสั้ น อุ ป ทานแรงงานฝี มื อ
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจ้างและนโยบายการกระจายรายได้
การว่างงานและเงินเฟ้อ ปัญหาแรงงานของไทยทั้งในเมือง และชนบท
ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

๔๐๔ ๔๓๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายวิชาใหม่
(Creative Economy)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาที่มา ความหมาย ความสาคัญ โดยมุ่งเน้นประเภทงานศิลปะ งาน
หัตถกรรมงานออกแบบ และ แฟชั่นเป็นหลัก โดยให้มีทักษะ และความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปั จ จั ย การผลิ ต ด้ า นนวั ต กรรม เพื่ อ ก้ า วไปสู่ ร ะดั บ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป

ย้ายไปกลุ่ม
๔๐๔ ๔๕๘ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
วิชาเลือก
(Industrial Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาโครงสร้างของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการสาแดงตนในตลาดของ เฉพาะสาขา
หน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับ เศรษฐศาสตร์
การดาเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การกาหนดราคาและปริมาณ
การผลิต การรวมอานาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การผูกขาด
การรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อ
การ ดาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

๔๐๔ ๔๓๘ เศรษฐศาสตร์แรงงาน
(Labor Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาทฤษฎี อุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงาน การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ปัจจัยที่
กาหนดระดั บรายได้ การจ้ างงานและแรงงานสั มพั นธ์ บทบาทของรั ฐใน
ตลาดแรงงาน การเลื อกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อ
ตลาดแรงงาน
๔๐๔ ๔๓๙ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Economics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาโครงการของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการสาแดงตนในตลาดของ
หน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับการ
ดาเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การกาหนดราคาและปริมาณการ
ผลิต การรวมอานาจการผูกขาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การผูกขาดการ
รวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบต่าง ๆ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติที่มีผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

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

ศึกษาโครงสร้างและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความสาคัญของภาค
เกษตร ปัญหาทางเศรษฐกิจการเกษตร การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์
พฤติกรรมหน่วยผลิตทางการเกษตร และหลักการในการตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ตลาดปัจจัย
การผลิ ตและสิ นเชื่อระดับไร่ นา ราคาและการกาหนดราคา ตลาดและ
การตลาดสิ น ค้ า การเกษตร นโยบายในการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ
การเกษตร และศึกษาแนวคิดระบบของสหกรณ์ต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศกาลั ง
พัฒนาและปัญหาของการดาเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน
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รายวิชาใหม่

เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
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ย้ายไปกลุ่ม
๔๐๔ ๓๗๐ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
วิชาแกน
(History of Economic Thoughts)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาพัฒ นาการแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ ส มัยพาณิช ย์นิ ยมถึ ง เศรษฐศาสตร์
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เน้นปัญหาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัย
ซึ่งมีผลต่อแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ๆ

๔๐๔ ๓๘๓ เศรษฐมิติเบื้องต้น
(Economic of Asean Community)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาวิธี การน าความรู้ ทางสถิติ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เน้นเทคนิคการประมาณค่าและการประยุกต์
ทางเศรษฐศาสตร์ใน Simple regression model อย่างละเอียด วิธีการ
ประมาณค่าในลักษณะของ Multiple regression
๔๐๔ ๔๒๒ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(Natural Resources and Environmental Economics) ๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมที่สุด โดยคานึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมของประเทศและของโลก
หลักการประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
บทบาทของรั ฐ และประชาคมโลกในการใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ โ ดยมี ก ารประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ กรณี ศึ ก ษาของ
ประเทศไทย

ยกเลิก
รายวิชา

๔๐๔ ๔๒๙ การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยกเลิก
รายวิชา

(Applied Philosophy of Sufficiency Economy) ๓ (๓-๐-๖)

ศึกษาความเป็นมาและสาระสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุ ก ต์ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมทาง
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ยกเลิก
รายวิชา

๔๐๔ ๔๔๐ การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
รายวิชาใหม่
(Projects and Programs Analysis)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาหลั กและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนการบริหาร
โครงการและแผนงาน หลั กและวิ ธีก ารประเมิ น โครงการและแผนงาน
ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการและแผนงานการก าหนด
ทางเลือกของโครงการขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ ยวกับโครงการและแผนงาน
การวิเคราะห์ Cost-Brnefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและ
แผนงาน
๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม
รายวิชาใหม่
(Economics of Social Security)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก เศรษฐศาสตร์ แ ละการประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ความไม่
แน่นอน และการจัดการเกี่ยวกับการเสี่ยงทางสังคม การประกันชีวิต การ
ประกันวินาศภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และความมั่นคงทางสั งคมใน
ประเทศไทย
๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐมิติ
รายวิชาใหม่
(Econometrics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติแบบจาลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมท
ริ ก ซ์ ปั ญ หาทางเศรษฐมิ ติ ที่ เ กิ ด จากสมมุ ติ ฐ านของแบบจ าลองสมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการประมาณค่า
แบบกาลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ วิธีการกาลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป การ
ประมาณค่าแบบระบบสมการ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด และวิธีการโมเมนต์
แบบทั่วไป

หน้า ๙๑

เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการและ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ความสอดคล้องของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีกรณีศึกษา
๔๐๔ ๓๘๔ เศรษฐมิติอนุกรมเวลา
(Time Series Econometrics)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดการสร้างแบบจาลองอนุกรมเวลาแบบสมการเดียวและแบบ
สมการเวคเตอร์ การวิเคราะห์ เกี่ยวกับ Stationary and integrated
stochastic process การวิเคราะห์เกี่ยวกับ AR Mode, ARMA Model, และ
ARIMA Model การพยากรณ์ด้วยแบบจาลองสมการเดียว การวิเคราะห์ด้วย
Vector Autoregression Model, Cointegration Model, และ Vectoc
Error Correction Model การพยากรณ์ด้วย Vector Autoregression
Model การวิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อจากัดของเศรษฐมิติอนุกรมเวลา มีการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาของประเทศไทย และนักศึกษามีโอกาสฝึกการคานวณ
และวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจริงของประเทศไทย
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ประวัติและผลงานอาจารย์

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๓

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทโธ),รศ.ดร.
ส่วนที่ ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
สังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน ๓ ปีย้อนหลัง
รายวิชา
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับ-รายจ่ายของรัฐ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
งานวิจัย
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๘). “สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย 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.)
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๖). “การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธของประชาชน
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๔

หนังสือ/ตารา
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๙). เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ. กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย , ๒๓๙ หน้ า.
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๘). เศรษฐศาสตร์ ใ นชี วิ ต ประจาวัน . กรุง เทพมหานคร :
โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย , ๑๔๐ หน้ า.
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ ม หภาค. กรุง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์ ม หา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย , ๔๒๔ หน้ า.
พระครู ปุ ริ ม านุ รั ก ษ์ , รศ.ดร. (๒๕๕๖). เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค. กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์ ม หา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย , ๔๕๓ หน้ า .
บทความทางวิชาการ
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๗). “การเติบโตของเศรษฐกิจ” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต.
ประจาปี ๒๕๕๗ (พฤษภาคม ๒๕๕๗) : ๓๖๗.
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (๒๕๕๖). “การหมุนเวียนของเงินดอลลาห์ สรอ. นอกสหรัฐอเมริกา”
พุทธจักร. ปีที่ ๖๗ ฉบับที่ ๑๐ (ตุลาคม ๒๔๔๖) : ๑๑๙.

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๕

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

พระคมสัน ตเมธโส
ส่วนที่ ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน ๓ ปีย้อนหลัง
รายวิชา
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐกิจประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธรรมนิเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัมมนาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
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.

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๖

หนังสือ/ตารา
พระคมสัน ตเมธโส, (๒๕๕๙). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๒๓ หน้า.
ผศ.ดร.ภัท รพล ใจเย็ น , อาจารย์ เ ดช ชู จั น อั ด , พระคมสั น ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ ใ น
ชี วิ ต ประจาวั น . กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย , ๑๕๓ หน้ า .
บทความทางวิชาการ
พระคมสั น ตเมธโส. (๒๕๕๘). “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘) : ๒๘๘.

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๗

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ส่วนที่ ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน ๓ ปีย้อนหลัง
รายวิชา
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
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.
รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หน้า ๑๓๘

หนังสือ/ตารา
ผศ.ดร.ภั ท รพล ใจเย็ น , อาจารย์ เดช ชู จัน อั ด , พระคมสั น ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ ใ น
ชี วิ ต ประจาวั น . กรุ งเทพมหานคร :โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ,๑๕๓ หน้ า .
ผศ.ดร.ภั ท รพล ใจเย็ น (๒๕๕๖). เศรษฐศาสตร์ สุข ภาพและการบริ หารจั ดการทรั พ ยากร
สาหรั บ ผู้ บ ริ หารโรงพยาบาล.ปากเกร็ ด นนทบุ รี : โรงพิ ม พ์
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราช, ๔๑๗ หน้ า.
ผศ.ดร.ภั ท รพล ใจเย็ น . (๒๕๕๕). เศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น . กรุ ง เทพมหานคร : จรัญ สนิ ทวงศ์ การ
พิ ม พ์ , ๒๕๙ หน้ า .
ผศ.ดร.ภั ท รพล ใจเย็ น . (๒๕๕๕). เศรษฐศาสตร์ ม หภาค. กรุ ง เทพมหานคร : จรั ญ สนิ ทวงศ์ การ
พิ ม พ์ , ๓๓๙ หน้ า .
บทความทางวิชาการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๘). “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี”.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๑๙.
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (๒๕๕๖). “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. หนังสือ ๓o ปี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 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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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
ส่วนที่ ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน จานวน ๓ ปีย้อนหลัง
รายวิชา
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
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). “รูปแบบการดาเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน”
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หนังสือ/ตารา
ผศ.พลวั ฒ น์ ชุ ม สุ ข (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ จุ ลภาค. กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์ม หาจุ ฬ าลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย , ๒๗๗ หน้ า.
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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 หลักการสร้างฐานะเพื่อความสุขในปัจจุบันและภาย
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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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

ผศ. เดช ชูจันอัด
ส่วนที่ ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทางาน ๓ ปีย้อนหลัง
รายวิชา
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การบริหารจัดการงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัมมนาทางด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการการเงินและทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 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/ตารา
เดช ชู จั น อั ด (๒๕๕๘). เศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้น . กรุง เทพมหานคร : บริ ษัท ฮั บ พริ้น ติ้ ง จากั ด ,
๓๔๗ หน้ า.
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ผศ.ดร.ภั ท รพล ใจเย็ น , อาจารย์ เดช ชู จัน อั ด , พระคมสั น ตเมธโส. (๒๕๕๗). เศรษฐศาสตร์ ใ น
ชี วิ ต ประจาวั น . กรุ ง เทพมหานคร :โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ,๑๕๓ หน้ า .
บทความทางวิชาการ
เดช ชู จั น อั ด . “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภา-สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘) : ๒๘๘
เอกสารประกอบการสอน
เดช ชูจันอัด. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง
จากัด, ๒๖๓ หน้า.
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