คํานํา
คู่มือนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ขึ้นนี้ ภาควิชาฯ มุ่งหมายให้
นิสิตสามารถเข้าใจในวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
ประการแรก คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตใหม่ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในสถาบัน
แห่ ง นี้ ไ ด้ เ ข้ า ใจถึ ง โครงสร้ า งเชิ ง ภาพรวมของภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ ได้ แ ก่ ประวั ติ ค วามเป็ น มา ปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างของภาควิชาฯ และการบริหารงานภายในของภาควิชาฯ บริการทางวิชาการด้านต่างๆ
ตลอดจนรายนามคณาจารย์ของภาควิชาฯ นอกจากนี้ยังเสริมด้วยการแนะนําสโมสรของนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งแก่นิสิตที่สนใจทํากิจกรรมควบคู่กับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท้ายที่สุดเป็นการ
แนะนําห้องสมุดของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นิสิตสามารถใช้บริการจากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่
ประการที่สอง คือ ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการวางแผนการเรียนของนิสิต ซึ่ง
หลักสูตรของภาควิชาฯที่ใช้นี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มใช้สําหรับนิสิตในปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป ดังนั้นนิสิตจะต้องทําความเข้าใจหลักสูตรที่นิสิตจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยถ่องแท้เพื่อมิให้เกิดปัญหาติดตามมา
ในภายหลัง นอกจากนี้คู่มือนี้ยังได้บรรจุคําอธิบายรายวิชา (Course Description) แยกตามหมวดวิชาทั้ง 8 หมวดที่
เปิดสอนภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ เพื่อให้เป็นคู่มือแก่นิสิตใช้ประกอบการลงทะเบียนเรียนและการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนต่างๆ ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังนั้น คู่มือนี้จะใช้ประกอบการศึกษาของนิสิตตลอดทั้ง 4 ปี คือ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 และนิสิตควรต้อง
เก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้จนกว่านิสิตจะสําเร็จการศึกษา

ด้วยความปรารถนาดี
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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จาก หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ในนามของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 255 9 ทุกคนสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใต้ร่มนนทรี ด้วยความรักและความภาคภูมิใจ ขอให้นิสิตใหม่ทุกคนมีความภาคภูมิใจ
เช่นเดียวกันที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษา อันทรงเกียรติ แห่งนี้ ที่ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นร่วมกัน
ในการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตประสบความสาเร็จในการศึกษา
ขอให้นิสิตใช้ช่วงเวลา 4 ปีนับจากนี้ ตั้งใจและเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่าง
มีความสุข ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ พร้อมทั้งรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติภาระกิจ
ด้านการเรียนอย่างสุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรมอย่างเหมาะสม พักผ่อน
ให้เพียงพอ และดูแลสุขภาพร่างกายและจิต ใจให้สมบูรณ์เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นิสิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าและพร้อมที่จะออกไปเป็นกาลังสาคัญในการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
ด้วยความรักและความปรารถนาดี
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“ ประชาชนคือเจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์คือภาษีของประชาชน ”

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

-i-

ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเป็นมาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมงได้เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่วันสถาปนามหาวิทยาลัย (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) เป็นต้นมาโดยมีชื่อว่า “คณะสหกรณ์” สถานที่ตั้งเดิมอยู่ในอาคาร
ส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ใน
สมัยแรกๆ นี้ มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนกด้วยกัน คือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3)
แผนกวิชาบัญชี และ (4) แผนกวิชานิติศาสตร์ ต่อมาได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เพื่อให้การศึกษา
กว้างขวางมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทางานได้มากยิ่งขึ้น แต่จอมพล. ปพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและเป็น
ประธาน ก.พ. ในขณะนั้นได้เน้นความสาคัญของสหกรณ์มากจึงให้ใช้ชื่อว่า“คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์” เมื่อ มิถุนายน
พ.ศ. 2495 พร้อมทัง้ ได้มกี ารปรับปรุงชือ่ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลา
เดียวกัน ต่อมาเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และได้ย้ายมาอยู่
รวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน เมื่อภาคปลาย ปีการศึกษา 499
2 - 2500
ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”โดยเพิ่มวิชาขึ้นอีก
หลายแขนงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาวิชาต่างๆ
กว้างขวางขึ้นอีกด้วย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด ในปี พ .ศ. 2511 ได้มีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย)
ขึ้นเป็น “ภาควิชา” ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่8 มกราคม พ.ศ. 2512 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จึงกลายเป็น1
ใน 6 ภาควิชา ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์
เกษตร สหกรณ์ และบริหารธุรกิจ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกเป็น 2คณะ คือ
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้สังกัดในคณะเศรษฐศาสตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

โครงสร้างของคณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 โดยมีชื่อเดิมว่าคณะสหกรณ์ ต่อมาได้ขยายแผนการศึกษาครอบคลุม
การศึกษาทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเปลี่ยนมาเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในปี พ.ศ.2509 มี
จานวนนิสิตและคณาจารย์เป็นจานวนมาก มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากคณะเกษตร พร้อมกับที่ความต้องการบุคลากรใน
สาขาวิชาเหล่านี้ทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2535 จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสองคณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์และ
คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบขึ้นด้วยสามภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ ภาควิชาสหกรณ์ มีจานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 2,680 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
(อยู่ภายใต้การกากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก 879 คน และยังให้บริการการฝึกอบรมระยะ
สั้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีกจานวนหนึ่ง
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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ให้บริการการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การวางแผนและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค และเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ทั้งนี้โดยให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับปริญญาตรีนั้น มีปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ในระดับปริญญาโทนั้น มีโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเปิดดาเนินการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต และโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
และในระดับปริญญาเอกนั้น มี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรให้บริการการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ธุรกิจเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในเชิงการผลิตและการจัดการทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร
ธนกิจการเกษตร ทรัพยากรการเกษตร นโยบายการเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตรเชิงปริมาณ และวิธี
วิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์เกษตร ทั้งนี้โดยให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยในระดับปริญญาโทนั้น มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับ
ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ
ภาควิชาสหกรณ์ให้บริการการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ การบริหารองค์กรสหกรณ์
และการจัดการธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมเมืองและชนบท ทั้งนี้โดยให้บริการ
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
นอกจากทั้งสามภาควิชายังมีหน่วยงานที่สาคัญอีกสี่หน่วยงานในคณะเศรษฐศาสตร์
ได้แก่ สานักงาน
เลขานุการคณะ ทาหน้าที่ประสานงานและอานวยการด้านธุรการและการจัดการการศึกษา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ทาหน้าที่ประสานงานด้านการปฏิบัติงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาของคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิชาการสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สหกรณ์ มุ่งดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยบริการวิชาการและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ขบวนการสหกรณ์ และห้องสมุดพิทยาลงกรณก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
ศิษย์เก่า หน่วยงานและบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งเล็งเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
ห้องสมุดในสาขานี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการและการศึกษาทั้งในด้าน เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจร่วมกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) ซึ่งได้รับ
วุฒิบัตร วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) มาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยนิสิตจะได้รับวุฒิบัตร ศ.บ.
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การแบ่ ง ส่ ว นการบริ ห ารของคณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา

สํานักงานเลขานุการคณะ

ภาควิชาสหกรณ์
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สาขาวิชาสหกรณ์

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ผู้บริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์
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1. สํานักงานคณบดี
ผศ.ดร.นุชนาถ
ผศ.วลัยภรณ์
อ.ไพโรจน์
รศ.ดร.ชลลดา
ผศ.ดร.กัมปนาท
อ.ดร.อภิชาต
ผศ.อุ่นกัง
ผศ.ดร.อัครนันท์
อ.ดร.สรวัฒน์
อ.ดร.รวิสสาข์
อ.ดร.พุฒิพัฒน์
อ.ดร.ปิยะพรรณ
อ.ดร.สมหมาย

มั่งคั่ง
อัตตะนันทน์
ลิ้มศรีสกุลวงศ์
หลวงพิทักษ์
เพ็ญสุภา
ดะลุณเพธย์
แซ่ลิ้ม
บุศยพลากร
วิศาลาภรณ์
สุขาโต
ทวีวชิรพัฒน์
ช่างวัฒนชัย
อุดมวิทิต

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชวยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ภาควิชา
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
อ.ดร.เดชรัต
ผศ.ดร.ณรงค์

บุศยพลากร
สุขกําเนิด
กู้เจริญประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์

3. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ผศ.ดร.กัมปนาท

เพ็ญสุภา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

4. ศูนย์บัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.วินัย

พุทธกูล

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษา

5. สํานักงานเลขานุการคณะ
นางสาวอังสนา

สุกจั่น

เลขานุการคณะ

6. ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
รศ.ดร.บดินทร์

รัศมีเทศ

ประธานคณะกรรมการฯ

7. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
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หลักสูตรการศึกษา
ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์รับผิดชอบให้บริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมเป็น 12 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่
1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ
1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพิเศษ
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

2. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐสาสตร์เกษตรและทรัพยากร ได้แก่
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นานาชาติ

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

3. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้แก่
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ภาคพิเศษ

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

4. หลักสูตรที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการนานาชาติ (ภาคพิเศษ)

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การ
ประกอบการ) (นานาชาติ)

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(ธุรกิจเกษตร)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและจริยธรรม เพื่อนําประเทศไปสู่ความผาสุก
มั่นคง และยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสากล และรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
อย่างยั่งยืน
คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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ภารกิจ
ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์มีภ ารกิ จ ในการพัฒ นาและบริ หารองค์ค วามรู้แ ละทรั พยากรต่า งๆ ผลิตบัณ ฑิตด้ า น
เศรษฐศาสตร์ที่มีจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ และประยุกต์วิชาการในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในทุกระดับมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทัดเทียม
มาตรฐานสากล
2. วิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ชี้นําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีจริยธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม
5. พัฒนาบุคลากรของภาควิชาให้มีศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการร่วมพัฒนาทุก
ระดับ
6. บริหารภาควิชาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการการเรียนการสอน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยผ่าน
ระบบ Admissions
กลาง
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และการสอบคั ด เลื อ กของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการช้างเผือก โควตาพิเศษ นอกจากนี้ในปี 2556 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มเปิดรับ
บุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาบัตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
โดยใช้คําย่อ ศ.บ.
สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดการเรียนการสอน
ทั้งวิทยาเขตบางเขนและหน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี โดยภาคปกติจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยบัณฑิต
วิทยาลัย รับนิสิตเข้าศึกษาปีละ 25 คน และภาคพิเศษ จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และรับ
นิสิตเข้าศึกษาปีละ 40 คน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับ
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้คําย่อ ศ.ม.
สําหรับหลักสูตรที่สองในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งเริ่ม
พัฒนาหลักสูตรได้เป็นเวลา 16 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิง
ธุรกิจควบคู่กันไป เปิดการเรียนการสอนทั้งวิทยาเขตบางเขนและหน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเปิดรับสมัครและ
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อโดยวิทยาเขตบางเขน รับนิสิตเข้าศึกษาปีละ 90 คน และหน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี
รับนิสิตเข้าศึกษาปีละ 60 คน สําหรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษาจะ
ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยใช้คําย่อ ศ.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เริ่มเปิดดําเนินการในปีการศึกษา 2552 เป็นรุ่นที่ 1 โดยมี
เป้าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดย
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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อปีละ 10 คน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จะ
ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้คําย่อ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตร
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ภาคปกติ ภาคพิเศษและภาค
ภาษาอังกฤษ)
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
และวางแผน*
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ*
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์และอุตสาหกรรม
 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ*
 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง*
 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

แผนภูมิที่ 2 หลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หมายเหตุ

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดสอนเฉพาะหมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ
วางแผน หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และ
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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บริการทางการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ทําการค้นคว้าวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสถาบันต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ เสนอบทความทาง
วิ ชาการ จั ดการประชุ มทางวิ ชาการ แสดงผลงานทางวิ ชาการของคณาจารย์ เพื่ อเผยแพร่ ให้เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคม
ผลงานวิจัยที่ออกสู่สังคมมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. งานวิจัยเฉพาะสาขา ได้แก่ ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง และด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
2. งานวิจัยระดับกว้าง ได้แก่ งานวิจัยด้านการพัฒนาชนบท และด้านเศรษฐกิจโดยรวม

โครงสร้างของภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้บริหารของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
การบริ หารภาควิ ชาเศรษฐศาสตร์ มี โครงสร้ างซึ่ งประกอบด้ วย หั วหน้าภาควิ ชา รองหั วหน้ าภาควิชา และ
เลขานุการภาควิชา นอกจากตําแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ยังมีคณะกรรมการอีก 18 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชา คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารงานโครงการปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) คณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะกรรมการนันทนาการ
คณะกรรมการกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการทรัพยากรกายภาพและระบบ
สารสนเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการวางแผน
และบริหาอัตรากําลังสายสนับสนุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้รับผิดชอบในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่ละคณะกรรมการฯประกอบด้วย
ตําแหน่งประธาน และเลขานุการ
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คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างภาควิชา / โครงสร้างการบริหารภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต

รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ฝ่ายการเงินและบัญชี

สํานักงานเลขานุการภาควิชาฯ

กลุม่ วิชา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เศรษฐศาสตร์
บริ หารเงินรายได้ นันทนาการ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
- การพัฒนาและ
ต่างๆ ของ
วางแผน
ภาควิชา
- ธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์
- ทรัพยากรมนุ ษย์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และอุตสาหกรรม
บริ
หารโครงการ
บริ หารโครงการ
- ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการ
พิเศษหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
- การเงินและการ
วางแผนและบริ หาร
ปรัชญาดุษฎี
ภาคพิเศษประจํา
คลัง
อัตรากําลังสาย
บัณฑิต สาขา
ภาควิชา
-ทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุ นภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
- เชิงปริ มาณ
- ทฤษฎี
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
ดําเนิ นงานโครงการ
โครงการ
พิเศษหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาคพิเศษ
สาขาเศรษฐศาสตร์
ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

ที่ประชุมภาควิชาฯ

คณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี

คณะกรรมการ
บริ หารงาน
โครงการ
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษ
คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
โครงการ
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาองค์กร

คณะกรรมการ
บริ หาร
โครงการ
หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต
(หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
กายภาพและ
ระบบ
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
การศึกษาและ
แผน
อัตรากําลัง
สายวิชาการ
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

คณะกรรมการ
กิจการนิ สิตและ
ระบบอาจารย์ท่ ี
ปรึ กษา

- พิจารณาความดี
ความชอบ
- คัดเลือกอาจารย์

คณะกรรมการ
วิจยั ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
โครงการ
หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต
(หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการ
การเงินและ
บริ หารความ
เสี่ยงภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างภาควิชา/โครงสร้างการบริหารภาควิชา
คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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รายนามคณาจารย์ ผู้ทรงงคุณวุฒิพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเศรษษฐศาสตร์ คณะะเศรษฐศาสตร์ร์
ห้องพักอาจารรย์ 1
รายนามอาจาารย์ประจําภาคควิชาเศรษฐศาสสตร์
ญ
1. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.สุสุมาลี พุ่มภิญโญ
คุณวุฒิ
ศ.บบ., พบ.ม. (พัฒนาเศรษฐกิ
น
จ)
Ph..D. (Urban Environmental Managementt)
E-mail
feccosup@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1046
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1011
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาาวลักษณ์ กู้เจริริญประสิทธิ์
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยมอั
ม นดับหนึ่ง),
คุณวุฒิ
พบ.ม.(พัฒนาเศรษษฐกิจ) (เกียรตินินยิ มดี), Ph.D. (Econ.)
feccoslp@ku.ac.th
E-mail
G 1051
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1022
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
น ยา เอกอัคร
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์), M.B.A., M.P.A.,
M
คุณวุฒิ
Ph..D. (Pol. Econn.)
E-mail
feccosye@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1045
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1044
กั
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา หลวงพิทกษ์
ศ.บบ. (การเงินการธธนาคารและการรคลัง),
คุณวุฒิ
M.EEcon. (ปริมาณ
ณวิเคราะห์), Ph..D. Econ. (การรเงิน)
feccochl@ku.ac.tth
E-mail
G 1043
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1066
ด
ตุ้มมงคล
ม
5. อาจารย์ ดร.วรวรรณ
คุณวุฒิ
A.BB (Economics and Mathem
matics), M.A. (EEconomics)
Ph.D. (Agricultural , Environmenttal and Regionaal Economics)
feccowwt@ku.ac.th
E-mail
G 1064
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1088

- 10 -

คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

ด ดตะวัน ชนนะกุล
6. อาจารย์ ดร.ชิ
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (การคลัง), น.บ. , น.บ.ท. ,
M.AA. (Economicss & Politics),
Ph..D. Economics
feccocwc@ku.ac..th
E-mail
G 1065
1
รหัสอาจาารย์
ติดต่อภายยใน
1111
า
ร์
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษปประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ วรนันท์ท กิตติอัมพานนนท์
บช.บ., M.A. (Ecoon.)
คุณวุฒิ
feccowok@ku.ac..th
E-mail
G 1016
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1033
2. รองศาสตราจารย์ จีรพรรรณ กุลดิลก
ศศ.บ. (เศรษฐศาสสตร์), ศ.ม.
คุณวุฒิ
feccochk@ku.ac.tth
E-mail
G 1003
1
อาจารย์
ต่
1055
เบอร์ติดตอภายใน
ป ยา ควรเดชะะคุปต์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรี
คุณวุฒิ
B. Econ.,
E
ศ.ม.(ศึกษาเป็
ก นภาษาอัังกฤษ), Ph.D. (Econ.)
E-mail
feccosyk@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1024
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1077
ห
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
ง
Ph.DD. (Econ)
ศ.บบ., ศ.ม. (เศรษฐฐศาสตร์ระหว่างประเทศ),
คุณวุฒิ
feccodwv@ku.ac.th
E-mail
G 1036
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1099

คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีชีพ พิพัฒน์ศิถี
ศศ.บ. (เกียรตินิยม),
ม M.A. (Econ.),
คุณวุฒิ
ment Studies))
Ph..D. (Developm
feccochp@ku.ac.th
E-mail
G 1006
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
1100
ห้องพักอาจารรย์ 2
รายนามอาจาารย์ประจําภาคควิชาเศรษฐศาสสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสมมสกาว เพชรานนนท์
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยม),
ม M.S. (Econn.),
คุณวุฒิ
Ph..D. (Ag. Econ.)
feccosob@ku.ac.tth
E-mail
G 1047
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2011
2. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ รสดา เวษฎาพันธุ์
คุณวุฒิ
ม นดับหนึ่ง),
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยมอั
วท..ม. (เศรษฐศาสตร์)
feccorove@ku.acc.th
E-mail
G 1040
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2033
ม สันติพลวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์), พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐ
ฒ
ฐกิจ),
คุณวุฒิ
ปร..ด. (ประชากรแและการพัฒนา)
feccosus@ku.ac.tth
E-mail
G 1037
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2044
ร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัวัตร ธรรมาอภิรมย์
ศ.บบ. (เกียรตินิยมอัอันดับหนึ่ง), M.AA. (Econ.),
คุณวุฒิ
Ph..D. (Economiccs)
feccoret@hotmail.com
E-mail
G 1049
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2055

- 12 -

คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
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ณ ต ชัยวิชญชาติ
5. รองศาสตรราจารย์ ดร.บัณฑิ
คุณวุฒิ
ศ.บบ., ศ.ม. (ปริมาณ
ณวิเคราะห์),
ศ.มม.(เศรษฐศาสตร์ร์ระหว่างประเททศ), ศ.ด.(เศรษฐฐศาสตร์)
feccobdc@ku.ac.th
E-mail
G 1009
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2066
6. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
คุณวุฒิ
ศ.บบ., ศ.ม. (ศึกษาเเป็นภาษาอังกฤฤษ),
D.TTech. Sci (Eneergy) (Candidaate)
feccoakl@ku.ac.th
E-mail
G 1002
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2077
ด
กษ์ เหหล่าสุทธิ
7. อาจารย์ ดร.ธนารั
คุณวุฒิ
บธ..บ. (การจัดการรขนส่งระหว่างปประเทศ),
M.AA.(Economics), M.S.(Economics),
Ph..D. (Economiccs)
feccotrl@ku.ac.thh
E-mail
G 1056
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2088
8. อาจารย์ ดร.สมหมาย
ด
อุดมวิทิต
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์เกษตร), วท.ม.(เศรษฐศาสตตร์)
ปร..ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและททรัพยากรการเกกษตร)
E-mail
lbccsmu@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1061
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2099
9. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.วิวิษณุ อรรถวานินิช
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยมอั
ม นดับหนึ่ง),
ศ.มม. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ),
Ph..D. (Agriculturral Economicss)
E-mail
wittsanu.a@ku.acc.th
รหัสอาจาารย์
G 1008
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2111

คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษปประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
า
ร์
ด จีรศักดิ์ พงษษ์พิษณุพิจิตร์
1. อาจารย์ ดร.
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เกียรตินิยม)), ศศ.ม. (สถิติเศรษฐศาสตร์),
ศ.มม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเททศ)
Ph..D.(Internationnal Econ.)
feccojep@ku.ac.tth
E-mail
G 1034
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2022
2. รองศาสตราจารย์ วลัยภรรณ์ อัตตะนันทน์
ศ.บบ. (เกียรตินิยม),, ศ.ม. (ศึกษาเป็ป็นภาษาอังกฤษษ),
คุณวุฒิ
บธ..ม. (การเงิน)
feccovaa@ku.ac.tth
E-mail
G 1029
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
2100
ห้องพักอาจารรย์ 3
รายนามอาจาารย์ประจําภาคควิชาเศรษฐศาสสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์ท
ศ.บบ. , M.A. (Econnomics) , Ph..D. (Economiccs)
คุณวุฒิ
tpuuttita@gmail.ccom
E-mail
G 1075
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3011
ฒ สรณ์
2. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.สุสุภาณี หาญพัฒนะนุ
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์), ศ.ม. (เศรษษฐศาสตร์)
ศ.ดด.(เศรษฐศาสตร์ร์)
E-mail
feccospn@ku.ac.tth
G 1057
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3022
ด
วรพาาณิชช์
3. อาจารย์ ดร.นนทร์
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์), ศศ.ม. (ภาษษาอังกฤษ) เศรษษฐศาสตร์
ปร..ด.(ประชากรศาาสตร์)
E-mail
fecconov@ku.ac.th,junlatat@hhotmail.com
G 1069
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3033
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คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

ด ฒิพัฒน์ ทวีวีวชิรพัฒน์
4. อาจารย์ ดร.พุ
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) เกียรตินิยมอั
ม นดับ2,
วท..ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
ปร..ด.(เศรษฐศาสตตร์เกษตร)
E-mail
feccoppt@ku.ac.tth, puttiphat@
@hotmail.com
m
รหัสอาจาารย์
G 1072
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3044
5. อาจารย์ ยุยวลักษณ์ เศรษษฐ์บุญสร้าง
คุณวุฒิ
ศ.บบ. เกียรตินิยมอัันดับ2,
ศ.มม. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ)
feccoyls@ku.ac.thh
E-mail
G 1068
1
รหัสอาจารรย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3055
ก
6. อาจารย์ ห้หองศิลป์ ศรีเกตุ
คุณวุฒิ
ศ.บบ. เกียรตินิยมอัันดับ2,
ศ.มม. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ)
feccohss@ku.ac.tth
E-mail
รย์
G
1
1066
รหัสอาจาร
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3066
ด ณหะ เหมวนิช
7. อาจารย์ ดร.สั
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์), M.S. (Ecoonomics),
Ph..D. (Economiccs)
E-mail
feccoshh@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1054
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3077
8. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.วุวุฒิยา สาหร่ายทอง
คุณวุฒิ
ศ.บบ., M.A. (Deveelopment Ecoonomics),
Ph..D. (Econ.)
E-mail
wuuthiya.s@ku.acc.th
G 1052
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3088
ด กดิ์สิทธิ์ บุบศยพลากร
9. อาจารย์ ดร.ศั
คุณวุฒิ
บธ..บ. (การเงิน), MA. (Econ. Deevelopment),,
Ph..D. (Economiccs)
E-mail
feccossb@ku.ac.tth
G 1010
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3099
คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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ส ์สุทธิ์
10. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.ออรุณี ปัญญสวัสดิ
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์), ศ.ม. (ศึกษาเป็
ษ นภาษาอังกฤษ),
ก
ศ.ดด. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ)
feccoand@ku.ac.th
E-mail
G 1042
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3100

11. อาจารย์ ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ศ.บบ. (เกียรตินิยมอัอันดับหนึ่ง) ,
คุณวุฒิ
M.SSc. (Money, Banking
B
and Finance
F
with Merit),
M
Ph..D (Economiccs)
feccoadl@ku.ac.tth
E-mail
G 1076
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3133

12. อาจารย์ ดร. นาวิน เยาาวพลกุล
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยมอั
ม นดับหนึ่ง),
คุณวุฒิ
M.SS.(Economics)), Ph.D. (Econnomics)
fecconvy@ku.ac.tth
E-mail
G 1058
1
รหัสอาจจารย์
เบอร์ติดต่อภายใน 3144
13. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.ววรดี จงอัศญากุล
คุณวุฒิ
บธ..บ. (เกียรตินิยมอั
ม นดับสอง), Master
M
of Finance
M.AA. (Econ.), Ph.D. (Econ.)
feccowdj@ku.ac.tth
E-mail
G 1053
1
รหัสอาจจารย์
เบอร์ติดต่อภายใน 3155
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คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษปประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
า
ร์
1. ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.ศุภชาติ
ภ สุขารมณ์
ณ์
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์เกษตร),
ศ.มม. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ), Phh.D (Econ)
E-mail
feccoscs@ku.ac.th
G 1018
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3111
ท ว
2. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.สัสังเวียน จันทร์ทองแก้
คุณวุฒิ
ศศ.บ. , M.A.(Econ.) , Ph.D.(Envvironmental Studies)
S
E-mail
feccosvc@ku.ac.tth
รหัสอาจาารย์
G 1026
1
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
3122

ห้องพักอาจารย์ 4
รายนามอาจาารย์ประจําภาคควิชาเศรษฐศาสสตร์
ด
สมพรเสริม
1. อาจารย์ ดร.ธนา
คุณวุฒิ
บธ..บ. (การเงินและะการธนาคาร) (เกียรตินิยมอังดัดบสอง),
M.BB.A (Finance),, Ph.D. (Econoomics)
thaana.s@ku.ac.th
E-mail
G 1062
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4011
ด รศักดิ์ ทรัพย์
พ วโรบล
2. อาจารย์ ดร.ธี
คุณวุฒิ
บธ..บ. , ศ.ม. (เศรษษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Ph..D. (Economiccs)
feccotss@ku.ac.thh
E-mail
G 1067
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4022
ด ชยันต์ พิภพลาภอนั
พ
นต์
3. อาจารย์ ดร.
คุณวุฒิ
วท..บ. (เศรษฐศาสสตร์) (เกียรตินิยมอั
ม นดับหนึ่ง),
ศ.มม. (ศึกษาเป็นภาาษาอังกฤษ), Phh.D. (Econom
mics)
feccocyp@ku.ac.tth
E-mail
G 1007
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4033
คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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4. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.กกนกวรรณ จันทร์
น เจริญชัย
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์ระหว่างประเททศ),
Ph..D. (Internatioonal Econ.)
feccokwc@ku.ac.th
E-mail
G 1014
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4044
ด ยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
5. อาจารย์ ดร.ปิ
คุณวุฒิ
ศ.บบ.(เศรษฐศาสตร์ร์ระหว่างประเททศ),
Ph..D.(Economics)
feccoppc@ku.ac.th
E-mail
G 1063
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4055
ด
น ถนออมพงษ์พันธ์
6. อาจารย์ ดร.ธนสิ
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์) เกียรตินิยมอัอันดับหนึ่ง,
Ph..D. (Applied Economics
E
annd Managemeent)
thaanasin.t@ku.ac.th
E-mail
G 1074
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4066
ด วพงศ์ ธีรอํอาพน
7. อาจารย์ ดร.ศิ
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์การเงิน) เกียรติ
ร นิยมอันดับ2,,
ศ.มม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph..D. (Economiccs)
feccospd@ku.ac.tth
E-mail
G 1073
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4077
ด
ลักษมี
ษ อรุโณทัย
8. อาจารย์ ดร.มานะ
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์การเงิน) เกียรติ
ร นิยมอันดับ2,,
ศศ.ม.Internationnal Economics and Financee
Ph..D. Economic Developmennt and Policiees
feccomnl@ku.ac..th
E-mail
G 1070
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4088
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คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

9. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.อัอัครนันท์ คิดสมม
คุณวุฒิ
ศ.บบ. (เศรษฐศาสตตร์) เกียรตินิยมอัอันดับ2,
ศ.มม.(เศรษฐศาสตร์ร์)
Ph..D. (Economiccs)
feccoanki@ku.ac..th
E-mail
G 1062
1
รหัสอาจาารย์
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
4099

เจ้าหน้
ห าที่ภาควิชาเศรษฐศาสต
า
ตร์
1. นางลักษณ
ณ์สง่า ไทรม้า
ตําแหน่ง
า าที่บริหารงาานทั่วไป 6 / เลลขานุการภาควิชาฯ
ช
เจ้าหน้
E-mail
feccolnm@ku.ac..th
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 504
ร
2. นางกัลยาภรณ์ เนตรสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารร
ตําแหน่ง
feccokpn@ku.ac.tth
E-mail
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 511
เบอร์ติดตอภายใน

3. นางอําพรร สาระภก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารร
ตําแหน่ง
feccokpn@ku.ac.tth
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 512
4. น.ส.ปราณี
ณี สมรูป
ผู้ปฏิบัติงานบริหารร
ตําแหน่ง
kai__pranee@winndowslive.com
E-mail
m
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 502

5. น.ส.วราภภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ
ร
ตําแหน่ง
เจ้าหน้
า าที่บริหารงาานทั่วไป
feccowpk@ku.ac..th
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 509
คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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6. น.ส.ปรีดา สมรูป
นักวิชาการเงินและะบัญชี
ตําแหน่ง
feccopds@ku.ac.tth
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 511
7. น.ส.สุวรีย์ย์ ทรงธรรม
เจ้าหน้
ตําแหน่ง
า าที่บริหารงาานทั่วไป
feccosvr@ku.ac.th
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 510

9. น.ส.พัชรี จันทร์ผ่อง
ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
feccoprc@ku.ac.tth
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 503

10. นางสุวีรยา
ย ขวัญทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารร
ตําแหน่ง
feccosykt@ku.ac..th
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 503

11. น.ส.ชลลดดา โอชา
ตําแหน่ง
า าที่บริหารงาานทั่วไป
เจ้าหน้
E-mail
feccocdo@ku.ac.th, chollada-och@hotmaill.com
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 514

เจ้าหน้
ห าที่โครงการรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
เ
ร์ ภาคพิเศษ
12. น.ส.แพรววพรรณ สุทธิบุบตุ ร
ตําแหน่ง
เจ้าหน้
า าที่บริหารงาานทั่วไป
E-mail
feccoppsb@ku.acc.th
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 511
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คู่มือนิสตปริ
ติ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

12. น.ส.ศิริพร เย็นสําราญ
ตําแหน่ง
า าที่บริหารงาานทั่วไป
เจ้าหน้
E-mail
feccospye@ku.acc.th
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 508

13. น.ส.ธิดารัรัตน์ อบกลิ่น
นักวิชาการเงินและะบัญชี
ตําแหน่ง
feccotrob@ku.ac.th
E-mail
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 508
14. น.ส.รัฐพรร เมืองนิล
ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
feccorpm@ku.acc.th
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 508

15. น.ส.ชัญญานุ
ญ ช อินทรอรร่าม
ตําแหน่ง
เจ้าหน้
า าที่บริหารงาานทั่วไป
E-mail
feccocni@ku.ac.tth
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 508
16. น.ส.แสงททอง บงกชศรีไสว
ไ
ตําแหน่ง
พนันักงานสถานที่
E-mail
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 512

ห าที่โครงการรหลักสูตรเศรรษฐศาสตรบััณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาส
ช
สตร์ (หลักสูตตรภาษาอังกฤฤษ)
เจ้าหน้
17. น.ส.นันทรั
ท ตน์ ระรื่นสุข
ตําแหน่ง
า าที่บริหารงาานทั่วไป
เจ้าหน้
E-mail
nanntharat.r@ku.th
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 507
คู่มือนิสสิิตปริญญาตรี ปีการศึ
ก กษา 2559
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18. น.ส.เพชรรรัตน์ พิลาชัย
ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
pettcharat@ku.thh
เบอร์ติดตอภายใน
ต่
15441, 1740-17422 ต่อ 507
19. น.ส.จิตรรั
ร ฏดา บุญพิศษฐ์
ษิ สกุล
ตําแหน่ง
เจ้าหน้
า าที่บริหารงาานทั่วไป
E-mail
moomay_qoo@hhotmail.com
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 507

20. น.ส.พรลลาวัน เนื้อขํา
ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและะบัญชี
E-mail
feccopwn@ku.acc.th
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 507

21. น.ส.สมใจจ คนชม
ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและะบัญชี
E-mail
feccosjk@ku.ac.tth
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 507

22. น.ส.สุกญญา
ญ
ั
ใบกาวิน
ตําแหน่ง
เจ้าหน้
า าที่บริหารงาานทั่วไป
E-mail
i_amyaya@hotm
mail.com
เบอร์ติดต่ตอภายใน 15441, 1740-17422 ต่อ 507

- 22 -

คู่มือนิสตตปริ
ิ ญญาตรี ปีการศึ
า กษา 2559

กลุ่มวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย
เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (101)
หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะนิสิตนอกภาควิชาฯ
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
8
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและปัญหาพิเศษ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง
ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
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โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
นิสิตต้องศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาโดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษา

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

3
18
6
3
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

95

หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับ 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาเลือกในสาขา
61
วิชานอกสาขา
3
- วิชาเฉพาะเลือก 31 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
25
วิชาเอก (Major) ในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
13
วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกรอง)
12
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6
(นอกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร์หรือนอกคณะเศรษฐศาสตร์)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทั้งสิ้น

- 24 -

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

133

หน่วยกิต

โครงสสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ไม่น้อยกว่
อ า 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัทั่วไป
ไมม่น้อยกว่า 32 หน่ววยกิต

22. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่
อ า 95 หน่วยกิกิต

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ท
และคณิตศาสตร์
ศ
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ง

6 หหน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชามนนุษยศาสตร์

3 หหน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา

2 หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะบบังคับ
ไม่น้อยกว่า 64 หน่
ห วยกิต
ประกอบด้วย
2.1.1 วิชาในสาขา
61 หน่วยกิต
2.1.2 วิชานอกสาขขา
3 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสสรี
ไ น้อยกว่า 6 หน่ววยกิต
ไม่

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้นอยกว่า 31 หน่วยกิ
ยต
ประกอบด้วย
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
25 หน่วยกิต
2.2.1..1 วิชาเอก (Major) 1 กลุ่มวิชา
13 หน่วยกิต
2.2.1..2 วิชาอื่นๆ ในสาขา
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เศรษฐศาสตร์ (เอกรอง)
12 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขขา ต้อง
เลือกจากกสาขาใด สาขาหนึ่ง (นนอก
ภาควิชาใในคณะเศรษฐศาสตร์ หรือนอก
คณะเศรษษฐศาสตร์) 6 หน่วยกิ
ยต
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แผผนภูมิที่ 4 โครงสร้างหลั
ง กสูตรเศรษฐศาสตตรบัณฑิต (ศ.บ.) ฉบับ พ.ศ. 2555

22.2.1.1.1 วิชาเอก 9 หน่วยกิต
2
2.2.1.1.2
สัมมนา 1 หน่วยกิต
2
2.2.1.1.3
เรื่องเฉพาะะทางเศรษฐศาสตร์
ห อ วิชาปัญหาพิเศษ
หรื
ห อ วิชาแทนปัญหาพิพิเศษในกลุ่มวิชาเดียวกกัน 3 หน่วยกิต
หรื

คํา อธิ บ ายโครงสร้ า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
( ภาคปกติ )
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คําอธิบายโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา (ภาคปกติ)
นิสิตต้องศึกษาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ของภาควิชาฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่นอ้ ยกว่า

32

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)
หรือ 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.2.1 ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
1.2.2 ภาษาอังกฤษบังคับ
9
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
(Foundation English I)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation English II)
Pre : 01355111
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation English III)
Pre : 01355112
01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ
(Technical English)
Pre : 01355113

หน่วยกิต

1.2.3 ภาษาเลือก

หน่วยกิต

6

18

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

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

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
01999141 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)

6

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01999032 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 27-

3 (3-0-6)

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

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต
1,1 (0-2-1)

95

หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
64
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
61
หน่วยกิต
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics I)
(เดิม 01107111)
01101172 เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economics Statistics I)
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 (3-0-6)
(Microeconomics I)
(เดิม 01108111)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 (3-0-6)
(Macroeconomics I)
(เดิม 01108112)
01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182 (เดิม 01110311)
01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
Pre : 01101182 และ 01101281 (เดิม 01103311)
01101232 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182 (เดิม 01109311)
01101251 การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Money and Banking)
Pre : 01101182
(เดิม 01105211)
01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
Pre : 01101281
(เดิม 01106311)
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101171 (เดิม 01107211)
01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
3 (3-0-6)
(Microeconomics II)
Pre : 01101181
(เดิม 01108211)
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01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
(เดิม 01108212)
01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101312 เศรษฐกิจไทย
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
Pre : 01101281
(เดิม 01104311)
01101351 การคลัง
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
(เดิม 01105311)
01101371 เศรษฐสถิติ II
(Economics Statistics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101172 (เดิม 01107311)
01101372 เศรษฐมิติ I
(Econometrics I)
Pre : 01101371
(เดิม 01107411)
01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
(เดิม 01108311)
01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281 , 01101282 และ 01101371 (เดิม 01107491)
2.1.2 วิชานอกสาขา
3
01130101 การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
หรือ 01130102 การบัญชีสําหรับผู้มิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
31
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า
25
หน่วยกิต
1) ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 1 กลุ่มวิชาจาก 8 กลุ่มวิชาที่เปิดสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดย
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจํานวน 13 หน่วยกิตโดยเป็นวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน 9
หน่วยกิตและวิชาสัมมนา (01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ (01101496) หรือวิชาปัญหา
พิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันอีกจํานวน 3 หน่วยกิตรวมเป็น 4 หน่วยกิตต่อไปนี้
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01101497 สัมมนา
1
01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
3
หรือ 01101498 ปัญหาพิเศษ
3
หรือ วิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 3 หน่วยกิต
2) ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกสาร) 12 หน่วยกิต ทั้งนี้
วิชาเอกต้องไม่ใช่วิชาที่ได้เลือกเรียนเป็นวิชาเอก (Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวข้องสาขาใดสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
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ตั ว อย่ า งแผนการศึ ก ษา
สํา หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี เ ศรษฐศาสตร์ ( ภาคปกติ )
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
(Microeconomics I)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation English II)
01999032 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

3(3-0-6)

พื้นฐาน

01355111

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

รวมจํานวนหน่วยกิต

15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I
(Mathematical Economics I)
01101172 เศรษฐสถิติ I
(Economics Statistics I)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
(Macroeconomics I)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation English III)
01999141 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

พื้นฐาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

01355112

3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101251
01101271

01101281
01175xxx
01999012
หรือ
01999211
01xxxxxx

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)

พื้นฐาน

การเงินและการธนาคาร
(Money and Banking)
คณิตเศรษฐศาสตร์ II
(Mathematical Economics II)

3(3-0-6)

01101182

3(3-0-6)

เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
(Microeconomics II)
กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
สุขภาพเพือ่ ชีวิต
(Health for Life)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
วิชาภาษาเลือก

3(3-0-6)

01101181,
01101182,
01101171
01101181

รวมจํานวนหน่วยกิต

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-0)
3(3-0-6)

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01101221
01101231
01101232
01101261

01101282
01xxxxxx

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
(Labour and Industrial Economics)
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
(Introductory Transportation Economics)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น
(Introduction to Natural Resource and
Environmental Economics)
เศรษฐศาสตร์มหภาค II
(Macroeconomics II)
วิชาภาษาเลือก

รวมจํานวนหน่วยกิต

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 33-

จํานวนหน่วยกิต
พื้นฐาน
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)
01101181,
01101182
3(3-0-6)
01101182,
01101281
3(3-0-6)
01101181,
01101182
3(3-0-6)
01101281

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

18

01101182

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101311
01101341
01101351
01101371

01101381
01355206

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and Planning)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
การคลัง
(Public Finance)
เศรษฐสถิติ II
(Economics Statistics II)
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
(History of Economic Thought)
ภาษาอังกฤษวิชาการ
(Technical English)

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

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101281

3(3-0-6)

01101182,
01101281
01101181,
01101182,
01101172
01101282

3(3-0-6)

01355113

3(3-0-6)

18

รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01101312
01101372
01130101
หรือ 01130102
01xxxxxx
01xxxxxx
01xxxxxx

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจไทย
(Thai Economy)
เศรษฐมิติ I
(Econometrics I)
การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
การบัญชีสาํ หรับผูม้ ิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

รวมจํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)
4(3-2-7)

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101371

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

19
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101491

ชื่อวิชา
วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methods in Economics)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต

พื้นฐาน
01101281,
01101282,
01101371

15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01101497
01101496
หรือ 01101498
หรือ 01xxxxxx
01xxxxxx
01xxxxxx
01xxxxxx

ชื่อวิชา
สัมมนา
(Seminar)
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
(Selected Topics in Economics)
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิชาในระดับ 400 ของกลุม่ วิชาเดียวกัน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกนอกสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา

รวมจํานวนหน่วยกิต

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 35-

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13

พื้นฐาน

คํา อธิ บ ายโครงสร้ า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
( ภาค พิ เ ศษ )

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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คําอธิบายโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา (ภาคพิเศษ)
นิสิตต้องศึกษาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ของภาควิชาฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่นอ้ ยกว่า

32

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)
หรือ 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.2.1 ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
1.2.2 ภาษาอังกฤษบังคับ
9
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
(Foundation English I)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation English II)
Pre : 01355111
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation English III)
Pre : 01355112
01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ
(Technical English)
Pre : 01355113

หน่วยกิต

1.2.3 ภาษาเลือก ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

6

18

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

6

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01999032 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3

- 37 -

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
01999141 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

3 (3-0-6)

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

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต
1,1 (0-2-1)

95

หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
64
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
61
หน่วยกิต
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics I)
(เดิม 01107111)
01101172 เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economics Statistics I)
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 (3-0-6)
(Microeconomics I)
(เดิม 01108111)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 (3-0-6)
(Macroeconomics I)
(เดิม 01108112)
01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182 (เดิม 01110311)
01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
Pre : 01101182 และ 01101281 (เดิม 01103311)
01101232 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182 (เดิม 01109311)
01101251 การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Money and Banking)
Pre : 01101182
(เดิม 01105211)
01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
Pre : 01101281
(เดิม 01106311)
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101171 (เดิม 01107211)
01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
3 (3-0-6)
(Microeconomics II)
Pre : 01101181
(เดิม 01108211)
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คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
(เดิม 01108212)
01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101312 เศรษฐกิจไทย
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
Pre : 01101281
(เดิม 01104311)
01101351 การคลัง
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
(เดิม 01105311)
01101371 เศรษฐสถิติ II
(Economics Statistics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101172 (เดิม 01107311)
01101372 เศรษฐมิติ I
(Econometrics I)
Pre : 01101371
(เดิม 01107411)
01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
(เดิม 01108311)
01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281 , 01101282 และ 01101371 (เดิม 01107491)
2.1.2 วิชานอกสาขา
3
01130101 การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
หรือ 01130102 การบัญชีสําหรับผู้มิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
31
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า
25
หน่วยกิต
1) ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 1 กลุ่มวิชาจาก 4 กลุ่มวิชาที่เปิดสอนคือ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาและวางแผน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และกลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจํานวน 13 หน่วยกิตโดยเป็นวิชาที่เปิดสอนใน
กลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน 9 หน่วยกิตและวิชาสัมมนา (01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
(01101496) หรือวิชาปัญหาพิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันอีกจํานวน 3 หน่วยกิตรวมเป็น 4 หน่วยกิต
ต่อไปนี้
คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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01101497 สัมมนา
1
01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
3
หรือ 01101498 ปัญหาพิเศษ
3
หรือ วิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 3 หน่วยกิต
2) ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกสาร) 12 หน่วยกิต ทั้งนี้
วิชาเอกต้องไม่ใช่วิชาที่ได้เลือกเรียนเป็นวิชาเอก (Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวข้องสาขาใดสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

- 40 -

6

หน่วยกิต

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ตั ว อย่ า งแผนการศึ ก ษา
สํา หรั บ นิ สิ ต โครงการปริ ญ ญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิ เ ศษ
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101181
01175xxx
01355112
01999032
01453101
01999021

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
(Microeconomics I)
กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation English II)
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

พื้นฐาน

1(0-2-1)
3(3-0-6)

01355111

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

รวมจํานวนหน่วยกิต

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I
(Mathematical Economics I)
01101172 เศรษฐสถิติ I
(Economics Statistics I)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
(Macroeconomics I)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation English III)
01999141 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี

พื้นฐาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

01355112

3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

รวมจํานวนหน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101251
01101271

01101281
01999012
หรือ
01999211
01xxxxxx
01xxxxxx
01xxxxxx

ชื่อวิชา
การเงินและการธนาคาร
(Money and Banking)
คณิตเศรษฐศาสตร์ II
(Mathematical Economics II)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
(Microeconomics II)
สุขภาพเพือ่ ชีวิต
(Health for Life)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
วิชาภาษาเลือก
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 1)
วิชาเลือกเสรี

รวมจํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

พื้นฐาน
01101182
01101181,
01101182,
01101171
01101181

3(3-0-6)
3(2-2-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01101221
01101231
01101232
01101261

01101282
01355206
01xxxxxx

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
(Labour and Industrial Economics)
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
(Introductory Transportation Economics)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น
(Introduction to Natural Resource and
Environmental Economics)
เศรษฐศาสตร์มหภาค II (Macroeconomics II)
ภาษาอังกฤษวิชาการ (Technical English)
วิชาภาษาเลือก

รวมจํานวนหน่วยกิต

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

- 43 -

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

พื้นฐาน

3(3-0-6)

01101181,
01101182
01101182,
01101281
01101181,
01101182
01101281

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

01101182
01355113

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

3(3-0-6)

21

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101311
01101341
01101351
01101371

01101381
01xxxxxx

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and Planning)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
การคลัง
(Public Finance)
เศรษฐสถิติ II
(Economics Statistics II)

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

3(3-0-6)

ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
(History of Economic Thought)
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

3(3-0-6)

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101281
01101182,
01101281
01101181,
01101182,
01101172
01101282
วิชานอก
สาขาวิชาที่ 1

18

รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01101312
01101372
01130101
หรือ 01130102
01xxxxxx
01xxxxxx

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจไทย
(Thai Economy)
เศรษฐมิติ I
(Econometrics I)
การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
การบัญชีสาํ หรับผูม้ ิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

4(3-2-7)

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101371

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

16

รวมจํานวนหน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)

01101491

วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methods in Economics)

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101497

สัมมนา
(Seminar)

1(0-2-1)

รวมจํานวนหน่วยกิต

พื้นฐาน
01101281,
01101282,
01101371

13

ภาคการศึกษาที่ 2
01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101496

เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
(Selected Topics in Economics)
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิชาในระดับ 400 ของกลุ่มวิชาเดียวกัน

3(3-0-6)

รหัสวิชา

หรือ 01101498
หรือ 01xxxxxx

ชื่อวิชา

รวมจํานวนหน่วยกิต
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

พื้นฐาน

คําอธิบายรายวิชาแยกตามกลุ่มวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
01101181
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 (3-0-6)
(Microeconomics I)
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทําหน้าที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และ
อุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการ
ผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความก้าวหน้าและมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การ
กระจายรายได้ การกําหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และ
ความไม่เท่าเทียมกัน
Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems.
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utility.
Production and cost, short-run cost and long-run cost, production in the long-run
and the very long-run concerning progress and pollution. Price determination in
different types of market, application of price theory. Income distribution,
determination of wage, interest, and return on investment ; poverty and
inequality.
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 (3-0-6)
(Macroeconomics I)
วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและ
มาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการ
วิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจําเริญเติบโต
และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
National income account. Determination of national income. Business cycle
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. Money
and banking, monetary and income analysis. International trade and finance.
Unemployment, inflation, economic growth and development. Comparative
economic systems.
01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
3 (3-0-6)
(Microeconomics II)
พื้นฐาน : 01101181
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในการแก้ปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและ
ต้นทุน หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าและบริการในตลาดต่างๆ การ
กําหนดราคา ปัจจัยการผลิต และหลักเกณฑ์การจัดสรรการใช้ทรัพยากร
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01101282

01101311

01101312

01101221

Microeconomic principles concerning economic functioning of free-trade
economic system in dealing with basic economic problems. Demand, supply,
market equilibrium. Theories of consumer, production and cost. Principles of
price and quantity determination of goods and services in different types of
market. Determination of factor prices and principles of resource allocation.
เศรษฐศาสตร์มหภาค II
3 (3-0-6)
(Macroeconomics II)
พื้นฐาน : 01101182
ทฤษฎี แ ละนโยบายทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ร ายได้ ป ระชาชาติ การกํ า หนดรายได้
ประชาชาติและผลผลิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลิตผล เงินตรา อัตรา
ดอกเบี้ย การเปรียบเทียบแบบจําลองของนักเศรษฐศาสตร์สํานักเดิมกับแบบ จําลองของ
เคนส์ ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ ทฤษฎีความจําเริญเติบโต ทฤษฎีเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน
และการคลัง
National income account. Determination of national income and
product. Analysis of the relationship between level of output, money,
and interest rate. Comparison between Classical model and Keynesian
model. Business cycle theories. Growth theories. Inflation theories.
Monetary and fiscal policies.
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
3 (3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของประเทศที่
กํ า ลั ง พั ฒ นา ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวางแผนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นลักษณะ วิธีการ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
Meaning and measurement of economic growth. Measurement of
economic development. Characteristics of developing economies. Internal
and external economic factors and others which significantly influencing
economic development.Obstacles to economic development. Case study of
economic development and planning in Thailand by focusing on characteristic,
process and other relavances.
เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Economy)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
โครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบของเศรษฐกิจไทย และสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
Basic structure of Thai Economy and its current performance.
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
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01101231

01101232

01101341

การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจของ
องค์การธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ ต้นทุน กําไรในการผลิต การตั้งราคาตลอดจนการตัดสินใจในการ
ลงทุน การวิเ คราะห์อุป สงค์รวมและอุป ทานรวม การวิ เ คราะห์เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการจัดการ
Application of economic theories and quantitative tools to firm’s decision process.
Analyses of demand, cost, profit, pricing, and investment criteria. Analyses of aggregate
demand, aggregate supply, economic stabilization, and economic policies for business
decision making. Application of international economics for management.
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
พื้นฐาน : 01101182 และ 01101281
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบของแรงงาน อุปทานและอุปสงค์แรงงาน ตลาดแรงงาน การ
มีงานทําและการกําหนดอัตราค่าจ้าง บทบาทของแรงงานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงสร้างของ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทบาทและความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรม การศึก ษาการจัด การองค์ ก ารอุ ต สาหกรรม ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งโครงสร้า ง
พฤติกรรมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ต่อเงื่อนไขพื้นฐานและนโยบายของรัฐ ทฤษฎี
และนโยบายในการพัฒนาแรงงานและอุตสาหกรรม
Definitions, categories and components of labour. Supply and demand for labour.
Labour market. Employment and wage determination. Role of labour in industrial
economy. Structure of industrial economy. Importance of industrial development and
factors affecting industrial development. Study of industrial organization. Relationships
among structure, conduct, and performance, with the interaction from basic conditions
and government policies. Theories and policies of labour and industrial development.
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ความสํา คัญและบทบาทของการขนส่ง ต่อระบบ
เศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา และทางท่อ หลัก
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น บทบาทของรัฐบาล ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการขนส่ง
พัฒนาการด้านการขนส่ง ตลอดจนปัญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบัน มี
การศึกษานอกสถานที่
Meaning and scope of transportation economics, significance and role of transport
system in the economy. Economic characteristics of road, rail, air, water, and pipeline
transportation. Fundamental theories of transportation economics. Government transport
policy, rules, regulations, and legal issues. Contemporary Thai transportation problems and
development. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economics)
พื้นฐาน : 01101281
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01101251

01101351

01101261

ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ ผลจากการค้ากับต่างประเทศ การเก็บ
ภาษีจากสินค้าเข้าและสินค้าออกและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้ นพื้ นฐานของ
การเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงิน ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
Basic theory and policy of international trade. The effect of international trade.
Import tariff and export tax and their effects on the economy. Basic theory and policy
of international finance, exchange rate, balance of payments, and international
monetary system. The relationship between internal and external economy.
International economic integration and foreign investment.
การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Money and Banking)
พื้นฐาน : 01101182
หน้าที่และชนิดของเงินตรา เครดิตและเครื่องมือเครดิต ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง และสถาบัน
การเงินอื่นๆ ตลาดการเงิน การเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีเบื้องต้น
ทางด้านการเงินและนโยบายการเงิน มีการศึกษานอกสถานที่
Functions and types of money. Credit and credit-instruments. Commercial banks.
Central bank and other financial institutions. Financial market. International finance and
the international financial institutions. Basic monetary theories and policies. Field trip
required.
การคลัง
3 (3-0-6)
(Public Finance)
พื้นฐาน : 01101182 และ 01101281
หน้าที่ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ การใช้จ่ายและผลของการใช้จ่ายของรัฐบาล งบประมาณ
รายรับและรายจ่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร สถาบันการคลังและการคลังท้องถิ่น หนี้สาธารณะ
และนโยบายการคลังทั่วไป
Role of government in the economy. Government expenditure and its effect.
Government budget. Taxation. Public debt. Local government finance. A general view
of fiscal policy.
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
พื้นฐาน : 01101281
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุษย์ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม การจํา แนกและหลัก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
บริโภค การผลิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต แนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ แ ละการจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
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01101171

01101172

01101271

01101371

Relationship between human, natural resources and the environment; classification
and principle of utilization of natural resources; economic growth, quality of natural
resources and the environment; consumption, production and environmental impacts
on quality of life; solving and mitigation of the natural resource and environmental
utilization problems; natural resource and environmental situations and management
in Thailand. Field trip required.
คณิตเศรษฐศาสตร์ I
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics I)
หลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ ฟังก์ชัน กราฟ สมการ ระบบสมการ เมท
ริกส์ ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์อินทิเกรชัน
Methods and principles of mathematics for economists. Functions, graphs, equations,
system of equations, matrices, limits and continuity, of function derivatives and
antiderivatives, integrations.
เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economic Statistics I)
หลักและวิธีการทางสถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สถิติพรรณา การนําเสนอข้อมูลด้วย
กราฟและตาราง การวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง และเลขดัชนี โดยเน้นการประยุกต์ใช้ทาง
เศรษฐศาสตร์
Methods and principles of statistics for economists, comprised of descriptive
statistics, graphical and tabular presentations, measures of central tendency, measures
of variation, probability theory, probability distributions, random sampling, distributions
sampling, and index number, with emphasis on economic applications.
คณิตเศรษฐศาสตร์ II
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics II)
พื้นฐาน : 01101181, 01101182 และ 01101171
การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออธิบายแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
โดยประยุกต์ใช้แคลคูลัสและเมทริกส์พีชคณิตในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเชิงสถิตและเชิงสถิติ
เปรียบเทียบ และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
The use of mathematical techniques as a tool to explain microeconomic and
macroeconomic concepts by applying calculus and matrix algebra to economic
problems, both static and comparative static. The use of simple mathematical models.
เศรษฐสถิติ II
3 (3-0-6)
(Economic Statistics II)
พื้นฐาน : 01101181, 01101182 และ 01101172
การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ผ่านการประมาณค่าช่วง การ
ทดสอบสมมุติฐาน สถิติอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของประชากรทางเศรษฐศาสตร์ 2 ชุด การ
อนุมานเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากรทางเศรษฐศาสตร์ การทดสอบความเข้ากันได้ดีและความ
เป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีการ
นอนพาราเมตริคทางเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพทางเศรษฐศาสตร์และ
การออกสํารวจตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์
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01101372

01101381

01101491

An introduction to statistics as a tool to analyze economics data through interval
estimation, hypothesis testing, statistical inference about means and proportions of two
economics populations, inferences about economics population variances, tests of
goodness of fit and independence, analysis of variance and experimental design in
economics, nonparametric methods for economics, statistical methods for quality
control in economics, and sample survey in economics.
เศรษฐมิติ I
4 (3-2-7)
(Econometrics I)
พื้นฐาน : 01101371
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ สมบัติของตัวประมาณการ ทฤษฎีสมการถดถอยอย่าง
ง่ายและเชิงพหุ และการประยุกต์ การตรวจสอบสมการถดถอย การนิยามและการตรวจสอบปัญหา
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ปัญหาสัมพันธ์อัตโนมัติและปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนของค่า
ผิดพลาด การเลือกรูปแบบของแบบจําลอง การสร้างแบบจําลองถดถอยที่มีตัวแปรหุ่น การประมาณ
การระบบสมการเกี่ยวเนื่อง โคอินทิเกรชัน
Relationships between economic variables. Properties of estimators. Simple and
multiple regression theories and its application. Diagnostic testing for regression.
Definition and detection of multicollinearlity, autocorrelation and heteroscedasticity.
Selection of functional form. Regression modeling with dummy variables. Estimation
with simultaneous equation system. Cointegration.
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
(History of Economic Thought)
3 (3-0-6)
พื้นฐาน : 01101282
ประวัติวิวัฒนาการแนวความคิดทางเศรษฐกิจในสมัยไบเบิล กรีก โรมัน และสมัย
กลาง สํานักพาณิชย์นิยม ธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตร์สํานักเดิม สังคมนิยมเคนส์ และ
ศาสตร์สํานักเดิมในแนวใหม่
History of the evolution of economic thoughts since the time of Bible,
Greek, Roman, and Medieval up to Mercantilism, Physiocrats, Classical
School, Socialism, Keynes, Neoclassical, and Contemporary Schools.
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Research Methods in Economics)
พื้นฐาน : 01101281 , 01101282 และ 01101371
หลักและขั้นตอนต่างๆ ในการทําการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งข้อสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทําวิจัยและลงความเห็น และเสนอ
ผลงานวิจัย
Principle and procedure of economic research. Research methodology, problem
identification, hypothesis testing, data collecting, data processing, data analysing, and
research conclusion. Computer usage in economic research.
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกในสาขา
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and planning)
01101313
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic History)
พื้นฐาน : 1) 01101181 และ 01101182 หรือ 2) 01101101
วิวัฒนาการเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว โดยวิเคราะห์ปัญหา
จากระบบเศรษฐกิจและการเมือง ตั้งแต่สมัยกลาง สมัยพาณิชย์นิยม สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึง
สงครามโลกครั้งที่สอง
The evolution in economic and social structure of the developed region. Analysis of
problems in economic and political system from feudalism, mercantilism, industrial
revolution, up to World War II.
01101314
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Development)
พื้นฐาน : 01101311
ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการพัฒนาและการด้อยพัฒนา แบบจําลองความจําเริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออมและ
การลงทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังกับประเทศที่กําลังพัฒนา บทบาทของ
การค้าที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ
General theory of development and underdevelopment. Economic growth models.
Agricultural and economic development. Industrial development. Human resource
development. Saving-investment and economic development. Monetary and fiscal
policies for developing countries. Role of foreign trade on economic development. Foreign
aid and investment.
01101315
เศรษฐศาสตร์ชนบท
3 (3-0-6)
(Rural Economics)
พื้นฐาน : 01101182 หรือ 01101101
บทบาทของชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การสะสมทุน การ
ผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจชนบท แนวโน้มของความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจ และวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Roles of rural area in economic development. Socio-economic characteristics of
rural capital formation, production, marketing, and consumption. Roles of government
and private sector in the development of rural economic structure. Trends of
economic growth. Economic structural change and approaches to rural economic
development in Thailand. Field trip required.
01101316
เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
(Urban Economics)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282

- 52 -

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

01101411

01101412

01101413

01101414

การพัฒนาของชุมชนเมือง โครงสร้างของชุมชนเมืองเชิงพื้นที่ การเลือกที่ตั้งของครัวเรือนและธุรกิจ
การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อม การคลังของรัฐบาล
ท้องถิ่น และนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทบาทของประชาคมและรัฐใน
การพัฒนาชุมชนเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Urban development, urban spatial structure and choosing the location of households
and firms. Using the tools of economics to analyze urban issues, environment, local
government finance, and remedial policies to solve these issues. Roles of community and
government in urban development. Field trip required.
การวางแผนเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Planning)
พื้นฐาน : 01101311
บทบาท เหตุผล และประเภทของการวางแผนเศรษฐกิจ กระบวนการวางแผน การใช้แบบจําลองใน
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติในการวางแผนเศรษฐกิจ แบบจําลองในเชิงมวลรวมและในเชิงภาคเศรษฐกิจ การ
วางแผนชุมชน การวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย
Role, rationale and types of economic planning. Planning process. Uses of
mathematical and statistical models in economic planning. Macro and sectoral
planning models. Community planning. Economic planning of Thailand.
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
3 (3-0-6)
(Regional Economics)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ทฤษฎีที่ใช้อธิบายปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ภูมิภาค เทคนิคต่างๆ ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ทฤษฎีว่าด้วยการ
กําหนดที่ตั้ ง การวิ เคราะห์การเคลื่อนย้ายระหว่ างภูมิ ภาค การวิเคราะห์ ปัจจั ยการผลิตและผลผลิ ต
มาตรการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค มีการศึกษานอกสถานที่
Hierarchy of regional economic activities between regions. Theories explaining regional
disparity. Various techniques for analysing interregional economic relationship. Location
theory. Theories on regional mobilization. Analysis of factor of production and output.
Measures to solve region disparity. Field trip required
การเตรียมและการประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Preparation and Evaluation)
พื้นฐาน : 01101311
การเตรียมโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ การ
กําหนดและวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ของโครงการ การจัดทําโครงการ และหลักการพิจารณาเลือก
โครงการ
Project preparation with emphasis on economic and social aspects. Economic and
financial analysis of project. Identification and analysis of project benefits and costs.
Project implementation. Project selection criteria.
เศรษฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
(Economic Administration)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
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01101415

01101416

01101417

01101418

แนวคิดและหลักในการบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐ การบริหารงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การจัดรูปองค์การด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินการคลัง และการเมืองที่มีผลต่อ
การบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ
Concept and principle government’s economic administration. Economic and social
development plan. Structuring of the economic development organizations, the
impact of monetary and fiscal policy, and politics on the country’s economic
administration.
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
(Economic Development of ASEAN Countries)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนและนโยบายเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
Characteristics and economic structure. Economic development. Obstacles,
planning and policies in stimulating economic development of ASEAN countries
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
3 (3-0-6)
(Economics of Poverty and Inequality)
พื้นฐาน : 01101182 หรือ 01101101
ลักษณะและคําจํากัดความของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน สาเหตุของความยากจน และ
ความไม่เท่าเทียมกัน วิธีการวัดระดับความยากจน ปัญหาที่เกิดจากความยากจนและความไม่เท่าเทียม
กัน มาตรการและนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสวัสดิการของสังคมซึ่งเป็นผลเนื่องจากความยากจน ความไม่
เท่าเทียมกันของรายได้ และทรัพย์สิน การขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกันใน
โอกาส โดยเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Definition and characteristics of poverty and inequality. Their causes and resulting
problems. Measurement of poverty. Policies and measures to overcome such
problems with emphasis on the case of Thailand. Field trip required.
การพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Economic Development)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182 หรือ 01101101
การเปรียบเทียบวิวัฒนาการทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ
Comparison of the evolution of economic development, economic structure, social
structure and political structure of countries and regions.
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Economic Systems)
พื้นฐาน : 01101282 หรือ 01101101
การเปรียบเทียบทฤษฎี และการปฏิบัติของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบสังคมนิยม และแบบ
อื่นๆ โดยเน้นเรื่องการจัดรูปองค์การ สถาบัน ค่านิยม เป้าหมาย และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ระบบ
Comparison of theories and practice of capitalism, socialism and other economic
systems. Focusing on organization administration, institutions, values, objectives, and
behaviour of each economic system.
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- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics)
01101321
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Business Economics)
พื้นฐาน : 01101251
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของ
นโยบายการเงินที่มีต่อธุรกิจ งบการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน การจัดหา
เงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว
Business finance and its role in the economy, the impact of
monetary policies on business, financial statements, cost of capital and
structure of the capital the short-term and long-term financing.
01101421
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Economics Forecasting)
พื้นฐาน : 01101371
การพยากรณ์ทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจําลองที่ใช้ในการพยากรณ์ การ
พยากรณ์ โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา
การเลือกเทคนิคการพยากรณ์
Basic business economic forecasting, model selection for forecasting,
forecasting with multiple regression, time-series decomposition, choosing
forecasting techniques.
01101422
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
3 (3-0-6)
(Economics of Financial Risk Management)
พื้นฐาน : 01101171, 01101181, 01101182
ความเสี่ยงทางการเงิน และผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจและ
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า สัญญาสิทธิ และการสลับสับเปลี่ยน การวิเคราะห์ถึงประโยชน์ และข้อ
พึงระวังอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง
Financial risk and its effect on business and economy. The use of
derivatives in financial risk management. Forward contracts, futures,
options, and swap. The analysis of benefits and concerns from risk
management.
01101423
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Business Economics)
พื้นฐาน : 01101281
บทบาทของการตลาด กระบวนการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยและระบบข่าวสารทางการตลาด การประมาณ
การและพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย
การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
การกําหนดราคา กลยุทธ์การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดและการตลาดระหว่าง
ประเทศ

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

- 55 -

01101424

01101425

01101426

The role of marketing, marketing process, analysing the marketing
environment, consumer behavior, marketing research and information,
estimating and forecasting market demand, identifying market segments
and selecting market targets, production and costs, market structure
and designing marketing strategies, pricing, managing marketing
channels, marketing promotion and international marketing.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Business Economics of Strategy)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ การดําเนินงานของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สําหรับกลยุทธ์ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มี
ผลต่อ การจัดการเชิ ง กลยุ ทธ์แ ละนโยบายธุ รกิ จ การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้ อ มทาง
เศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์องค์กร
ธุรกิจและกลยุทธ์
Economics and strategy. Business firm operation in the modern
economy. Economic concepts for strategy. Economic and public policies
affecting strategic management and business policy. Analysis of
macroeconomic environment. Industry analysis and business strategy.
Business organization analysis and strategy.
จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Economics Ethics)
พื้นฐาน : 01101181 , 01101182
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและจริยธรรมของสังคม พัฒนาการของ
จริ ย ธรรมทางสั ง คมในระดั บ บุ ค คลจนถึ ง ระดั บ องค์ ก รและสถาบั น จริ ย ธรรม
ประสิทธิภาพ และระบบตลาด การสนองตอบต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมในธุรกิจและ
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐสังคม ด้าน
นโยบายเศรษฐกิจ มลภาวะและสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ธรรมรัฐภายในองค์กร
แนวโน้มของมาตรฐานจริยธรรมในสังคม การประยุกต์ในการพัฒนาธุรกิจและ
เศรษฐกิจ
The relationship between business economics and social ethics.
Developments of social ethics from personal to organization and
institutional levels. Ethics, efficiency, and the market system. Ethical
responsiveness to business and economic stakeholders. Ethical issues
related to politics and socio-economics, economic policy, environment,
human rights and corporate good governance. Trend of social ethical
standard and its application for business and economic developments.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
(Real Estate Business Economics)
พื้นฐาน : 01101181 , 01101182
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อุปสงค์และอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประเภทต่างๆ การพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ
Demand and supply of real estate sector. Analyses of real estate
markets. Real estate development and investment. Real estate business
sector and economic system. Economic factors affecting real estate
business sector. Real estate business sector and economic and public
policies.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
(Human Resources and Industrial Economics)
01101331
เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrial Organization)
พื้นฐาน : 01101231
หลั ก เศรษฐศาสตร์ที่ ใ ช้ใ นการจัด องค์ ก ารอุ ต สาหกรรม ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาดและผลการดําเนินงานของตลาด พฤติกรรมและผล
ประกอบการของหน่วยธุรกิจ ทฤษฎีเกม การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา การกีดกัน
การเข้าสู่ตลาด การรวมตัวและการควบรวมธุรกิจ กลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์ทาง
การตลาด บทบาทของข่าวสารข้อมูลและการแทรกแซงของรัฐ
Economic principles applied in industrial organization. Relation
among market structure, conduct and performance. Firm behavior and
performance. Game theory, advertising, research and development,
market barrier to entry, integration and merger of firms, pricing
strategies, market strategies, role of information, and government
intervention.
01101332
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Economics of Human Resources)
พื้นฐาน : 01101231
ทฤษฎีแ ละแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในทรัพ ยากร
มนุษย์ การศึกษา การฝึกอบรม การอพยพและสุขภาพอนามัย นโยบายของรัฐบาล
เรื่องทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ทรัพยากรมนุษย์
และโลกาภิวัฒน์
Theories and concepts in economics of human resources.
Investment in human resources. Education. Training. Migration and
health. Government policies on human resource. Economic
development and income distribution. Human resources and
globalization.
01101333
เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่ง
3 (3-0-6)
(Logistic Management Economics)
พื้นฐาน : 01101232
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หลักการควบคุมการขนส่งและการนํามาประยุกต์ในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การนําหลักเศรษฐศาสตร์
มาวิเคราะห์เรื่องทําเลที่ตั้งโรงงาน การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือ
มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of traffic control and their application in commerce and
industry. Managing transportation business and physical distribution of raw
materials and finished goods. Location theory. Warehouse management
and inventory control. Field trip required.
การกําหนดที่ตั้งทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Economics of Location)
พื้นฐาน : 01101232

ความสัม พันธ์ระหว่างการกํ าหนดที่ ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับ
แหล่ ง ทรั พ ยากรและตลาด อิ ท ธิ พ ลของที่ ตั้ ง ที่ มี ต่ อ ต้ น ทุ น การขนส่ ง
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการกําหนดที่ตั้ง

01101335

01101336

01101337

Interrelationship among locations of economic activities, resources,
and markets. Role of location on transport cost. Government policy on
location.
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Market Analysis)
พื้นฐาน : 01101231
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การมีงานทําและการว่างงาน
ปัจจั ยที่มีผลต่อตลาดแรงงาน นโยบายและมาตรการในตลาดแรงงาน ปัญหาของ
ตลาดแรงงาน
Analysis of labour markets. Labour movement. Employment and
unemployment. Factors affecting labour markets. Policies and measures on
labour markets. Problems in labour markets.
เศรษฐศาสตร์แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Economics of Labour Relations)
พื้นฐาน : 01101231
ระบบของแรงงานสัมพันธ์ ลักษณะของการขัดแย้งในด้านการว่าจ้างแรงงาน ทฤษฎี
ของความขัดแย้ง การป้องกันการขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่าย
ลูกจ้าง การหาทางลดและแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สัมพันธ์ มีการศึกษานอกสถานที่
Labour relation system. Theory of conflict. Resolution of conflict in the
aspect of government employee and employers. Labour law and labour
relations. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการต่อรองร่วม
3 (3-0-6)
(Economics of Collective Bargaining)
พื้นฐาน : 01101231
ทฤษฎีว่าด้วยการต่อรองร่วมในรูปแบบต่างๆ ยุทธวิธีและหลักปฏิบัติในการต่อรอง
ร่วมการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของการต่อรองเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

- 58 -

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

01101338

01101431

01101432

01101433
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Theoretical issues and forms of collective bargaining. Strategies and
practice in collective bargaining by group and by individual.
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนการว่าจ้างแรงงาน
3 (3-0-6)
(Economics of Renumeration)
พื้นฐาน : 01101231
ทฤษฎีค่าจ้างและการจัดสวัสดิการแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการกําหนดค่าจ้าง นโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลในการกําหนดอัตราค่าจ้าง
และสวัสดิการ
Wage theory and labour welfare for industrial enterprises. Problems and
issues in wage determination. Government policy and practice on wage
determination and labour welfare.
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrialization)
พื้นฐาน : 01101231
หลักเศรษฐศาสตร์สําหรับการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การก่อตั้ง
อุตสาหกรรม การทําให้อุตสาหกรรมเติบโตและพัฒนา ปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการ
เติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรม วิเคราะห์ความได้เปรียบเปรียบเทียบในการแข่งขัน
การออกแบบและการประเมินนโยบาย ส่งเสริมอุตสาหกรรม
Economics principles for industrialization, establishing industrial
enterprise industrial, growth and development. Factors contributing to
industrial growth and development, industrial competitive advantage
analysis, industrial promotion policy design and evaluation.
ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Game Theory and Its Applications in Industrial Economics)
พื้นฐาน : 01101231
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เกมในเชิงสถิตย์ เทคนิควิธีแก้ปัญหาเกมในเชิง
สถิตย์ เกมในเชิงพลวัตร เกมที่มีการเล่นซ้ํา เกมที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ การใช้ทฤษฎีเกม
อธิบายแบบจําลองภายใต้ตลาดผู้ขายน้อยราย แบบจําลองการกําหนดที่ตั้ง การกีด
ขวางการเข้ามาของหน่วยธุรกิจใหม่ ปัญหาหัวหน้าตัวแทน การส่งสัญญาณ
Basic concepts of game theory. Static games. Solution techniques for
solving static games. Dynamic games. Repeated games. Games with
imperfect information. Game applications under oligopoly. Location model.
Entry deterrence. Principal-Agent problem. Signaling.
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Economics)
พื้นฐาน : 01101231
ทฤษฎีอุปทานแรงงาน ทฤษฎีทุนมนุษย์ ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน การกําหนดค่าจ้าง
และการจ้างงานในตลาดแรงงานประเภทต่างๆ ทฤษฎีการหางานทํา ทฤษฎีค่าจ้าง
การว่างงาน การจัดการแรงงาน องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงาน นโยบายของรัฐบาลด้าน
แรงงาน
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01101435

01101436

01101437

Labour supply theories. Theories of human capital. Labour demand
theories. Wage determination and employment in various labour
markets. Job search theories. Wage theories. Unemployment. Labour
management. Labour organizations. Government policies related to
labour.
เศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
(Public Utilities Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
ความเป็นมาของสาธารณูปโภค กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
สาธารณูปโภค การจัดการ การควบคุมด้านบัญชีและตัวเลข สถิติ การพยากรณ์และ
วางแผน การกําหนดค่าบริการ การวิเคราะห์ต้นทุน บทบาทของรัฐบาลในการลงทุน
ด้านกิจการสาธารณูปโภค โดยเน้นเรื่องสาธารณูปโภคของประเทศไทย
The evolution and development of public utilities, its laws and
regulations. Management, accounting and statistical control. Forecasting
and planning. Rate determination. Cost analysis. Government role in
public utilities investment, particularly in Thailand.
การขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Transportation)
พื้นฐาน : 01101232 หรือ 01101101
บทบาทของการขนส่งต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ การ
ดําเนินงานขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทร องค์การและสมาคมที่
ควบคุมการขนส่งระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่ประสบ
และการแก้ไข มีการศึกษานอกสถานที่
Role of transportation in international goods and passenger movement.
Operations of international air and ocean transportations. Organizations and
associations controlling international transportation to raise efficiency.
Problems and suggested solution. Field trip required.
การขนส่งในนคร
3 (3-0-6)
(Urban Transportation)
พื้นฐาน : 01101232
ปัญหาการขนส่งในเขตเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง
กับการใช้ที่ดิน ประเภทของการขนส่งที่นํามาใช้ในเขตเมือง กระบวนการวางแผนการ
ขนส่งในเขตเมือง การประมาณการอุปสงค์และอุปทานสําหรับการขนส่งในเขตเมือง
การวิเคราะห์และประเมินระบบการขนส่งในเขตเมือง
Urban transport problems. Interrelationship between urban
transportation planning and land uses. Urban transportation modes.
Urban transportation planning processes, transportation demand and
supply estimation, analysis and evaluation of urban transport system.
พัฒนาการและการวางแผนขนส่ง
3 (3-0-6)
(Transport Development and Planning)
พื้นฐาน : 01101232

- 60 -

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

01101438

การประมาณอุปสงค์และอุปทานสําหรับการขนส่ง กระบวนการในการวางแผนการ
ขนส่งโดยทั่วไป การวิเคราะห์และประเมินระบบการขนส่ง การเลือกแผนงานและ
โครงการการขนส่งเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประสานงาน
ระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆ
General transportation planning processes. Transportation demand
and supply estimation. Transport system analysis and evaluation. The
choice of transport program and project appropriate to the economy,
society, and environment. Co-ordination of various transportation modes.
การกําหนดค่าบริการขนส่ง
3 (3-0-6)
(Transportation Pricing)
พื้นฐาน : 01101232
หลักการกําหนดค่าบริการขนส่งของการขนส่งประเภทต่างๆ ทางถนน ทางน้ํา และ
ทางอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้าต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
Principles of transportation rate determination of various modes of
road, water, and air transportation. The effect of transportation cost and
rate on economic activities.

- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
01101441
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Policy)
พื้นฐาน : 01101282
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของ
นโยบาย นโยบายทางด้านการส่งออกและนําเข้า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการ
นําเข้าทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเข้าและมาตรการที่มิได้อาศัยอากรขาเข้า ผล
ทางด้านประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบายมาตรการส่งเสริมการส่งออก
นโยบายทดแทนการนํา เข้ า โดยอาศั ยการคุ้ ม ครองด้ว ยมาตรการอากรขาเข้ า และ
มาตรการอื่นๆ วิธีการวัดขนาดของความคุ้มครองที่แท้จริง บทบาทของข้อตกลงว่า
ด้ว ยภาษีแ ละการค้ า ในการส่ง เสริ ม ให้ มีก ารค้ า เสรี
บทบาทของการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศที่
กําลังพัฒนา นโยบายเพิ่มอํานาจต่อรองของประเทศผู้ส่งออก นโยบายรักษา
เสถียรภาพของราคาและรายได้จากการส่งออก
Basic theory of international trade policy, both export and import.
Objectives of the policy. Tariff and non-tariff trade barriers. The
efficiency and distribution effect of export promotion, import
substitution and other measures. The methodology of measuring
effective rate of protection. Roles of the General Agreement on Tariff
and Trade (GATT) in promoting free trade. Roles of the United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) in protecting the
developing countries interest. A policy to raise the bargaining power of
exporting countries. Price and income stabilization policy.
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เศรษฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Competition)
พื้นฐาน : 01101341
บทบาทและสภาวะแวดล้อมการแข่งขันระหว่างประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
การบูรณาการภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และภาคปฏิ บัติเกี่ยวกับการค้า การลงทุน
การเงินและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขันระหว่างประเทศ การแข่งขันระหว่างประเทศด้านราคาและด้านที่มิใช่ราคา
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ปัจจัยที่กําหนดความสามารถใน
การแข่ง ขัน ของประเทศ กลยุท ธ์ก ารแข่ ง ขัน ระหว่ า งประเทศ ผลกระทบของการ
แข่งขันระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน นโยบายการแข่งขันระหว่างประเทศของไทยและ
ประเทศอื่นๆ แนวโน้มการแข่งขันระหว่างประเทศในอนาคต
The role of international competition and international competition
environment under globalization. The integration of economics theories
and practices in international trade, investment, finance and economic
integration. Economic policies for international competition.
International price and non-price competition. Global supply chain and
multinational corporations. Factors determining national
competitiveness. International competitive strategy. The impact of
international competition on world economy, developed countries,
developing countries and transition economies. International
competition policy of Thailand and other countries. The future trend of
international competition.
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Theory of International Finance)
พื้นฐาน : 01101282
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบต่างๆ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ดุลการชําระเงินและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจ มหภาคของประเทศกับดุลการชําระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลย
ภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก การช่วยเหลือและการกู้ยืมระหว่างประเทศ
Theory of international finance, exchange rate system, foreign
exchange market, balance of payments and an analysis of the relationship
between national economy and balance of payments. International
monetary system. Internal and external balance. Foreign aid and loan.
นโยบายการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Finance Policy)
พื้นฐาน : 01101282
ดุล การชําระเงิน
รูป แบบของการวิเคราะห์ค วามคล่องตัวในการชํา ระหนี้
ต่างประเทศ นโยบายรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกด้วยมาตรการ
ทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบ
การเงินระหว่างประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดส์และประสบการณ์ บทบาทของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการชําระหนี้ของประเทศที่กําลังพัฒนา
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01101445

01101446

Balance of payments. An analytical framework for the flexibility of
foreign debt service. Macroeconomic and international monetary
measures and policies for internal and external balance. The evolution
and experience of the international monetary system up to Bretton
Woods. Roles of the International Monetary Fund. Problems of foreign
debt repayment among developing countries.
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Investment)
พื้นฐาน : 01101341
ชนิดของการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายต้นเหตุของการลงทุน
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผู้ลงทุน
และในประเทศผู้รับลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ บรรษัทข้าม
ชาติกับนโยบายของรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ
Types of international investment and theories explaining causes.
The economic effects of international investment on home and host
countries. Measures for promoting foreign investment. Multinational
corporations and government and international organization policies.
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Integration)
พื้นฐาน : 01101341
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุ่ม ทฤษฎี
สหภาพศุลกากร ผลกระทบทางด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางด้านพลวัตของการ
รวมกลุ่ม ผลทางด้านนโยบายการค้าและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ เงื่อนไขของ
ความสําเร็จในการรวมกลุ่ม ประสบการณ์ของสหภาพยุโรปและอาเซียน
Basic theory of economic integration, stage of international
integration and theory of customs union. Welfare and dynamic effects
of the international integration. The impact on the international trade
and monetary policy. Conditions of integration success. The European
Union and ASEAN experience.

- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
(Monetary Economics and Public Finance)
01101451
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
(Monetary Theory and Policy)
พื้นฐาน : 01101251
ทฤษฎีการเงิน ผลกระทบของตัวแปรทางการเงินต่อราคา การจ้างงาน รายได้
ดอกเบี้ย และดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินในประเทศ
Monetary theories. The impacts of monetary variables on price,
employment, income, interest and international balance of payment.
Monetary policy for economic stabilization. Internal monetary policy.
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01101453

01101454

01101455

ทฤษฎีตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Market Theory)
พื้นฐาน : 01101251
หน้าที่และบทบาทของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาค ความสําคัญของ
การออมและการลงทุน อุปสงค์และอุปทานของเงินทุน ลักษณะของตลาดเงินและ
ตลาดทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที่มีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุน
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจลงทุน นโยบายการเงินการคลังและตลาดการเงิน ตลาดเงินและตลาดทรัพย์
ในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Functions and roles of financial markets in an economy. The
importance of saving and investment. Demand and supply of financial
funds. The nature of money and capital markets. The nature and types
of securities in the markets : flow-of-fund account. Theory of interest
rate and prices of securities. The investment decision rules. The
monetary and fiscal policy and financial markets. Money markets and
securities exchange in Thailand. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์การผันแปรทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Economics of Monetary Fluctuations)
พื้นฐาน : 01101251
การผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปรทางการเงิน ผลของการผันแปรทาง
การเงิน ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร การกระจายรายได้ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ นโยบายเสถียรภาพทางการเงิน
Monetary fluctuations and causes. Its impact on the efficiency of
resources utilization, income distribution, and economic development.
Monetary stabilization policy.
สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Financial Institutions and the Economy)
พื้นฐาน : 01101251
ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ พฤติกรรมเกี่ยวกับการระดม
เงินทุนของสถาบันการเงินในประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่อการกระจาย
เงินทุน และตัวแปรทางการเงินต่างๆ ตลอดจนบทบาทของสถาบันการเงินต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งบทบาท
ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Main characteristics of financial institutions in Thailand. Their
behavior and role in mobilizing and distributing financial fund. Impact on
monetary variables and economic development. The international
financial institutions and their role in Thailand. Field trip required.
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
(Fiscal Theory and Policy)
พื้นฐาน : 01101351
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เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านเสถียรภาพ
และการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลัง หนี้สาธารณะและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ
Economics of public activities including the analysis of government
functions, expenditures, as well as alternative means of obtaining
revenue. Government policies for economic stabilization and growth.
The relationship between monetary policy and fiscal policy. Public debt
and policies for managing public debt.
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Expenditure)
พื้นฐาน : 01101351
การใช้จ่ายของรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะ เป้าหมายทางด้านการผลิต
บริการ และการกระจายรายได้ การใช้วิธีประเมินผลโครงการเป็นหลักในการจัดสรร
งบประมาณ ผลทางด้านการกระจายรายได้ของหนี้สาธารณะ การจัดรัฐวิสาหกิจ มี
การศึกษานอกสถานที่
Government expenditure. Theories of Public goods. Goals of
Government in production and income distribution. Project appraisal in
government budgeting. Impact of government expenditure. State
enterprises. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Revenue)
พื้นฐาน : 01101351
งบประมาณรายรับของรัฐ หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร ภาระ และผลของ
ภาษีอากรประเภทต่างๆ การจัดเก็บภาษีอากรและโครงสร้างภาษีอากรของประเทศ
ไทยกับประเทศต่างๆ ภาษีอากรกับปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้จากรัฐพาณิชย์ รายได้
ของรัฐจากการขายสิ่งของและบริการรายได้อื่นๆ ของรัฐ หนี้สาธารณะ และเงินคงคลัง
Government revenue budget. Principles of Taxation. Tax incidence
and effect of taxation. Tax structure in Thailand and other countries.
Taxation and economic problems. Income from state enterprises.
Income from sales of assets and services. Other miscellaneous sources
of revenue. Public debt. Treasury accounts.
ทฤษฎีความมั่งคั่ง
3 (3-0-6)
(Wealth Theory)
พื้นฐาน : 01101251
ที่มาและผลกระทบของความมั่ง คั่งที่มีต่อเศรษฐกิจ
ชนิดของความมั่ง คั่ง
ประกอบด้วยความมั่งคั่งทางการเงิน ความมั่งคั่งในการแลกเปลี่ยนโดยตรง ความมั่งคั่ง
ในมาตรฐานโภคภัณฑ์ ความมั่งคั่งในมาตรฐานกระดาษ เงินฝากกระแสรายวันกับ
ความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งที่มิใช่เงินตรา ส่วนประกอบของความมั่งคั่งที่มิใช่เงินตรา ความ
มั่งคั่งและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์ความมั่งคั่งด้วยแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค
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Birth of wealth and its impact on an economy. Types of wealth:
money wealth in barter, commodity money, and fiat money economy,
nonmonetary wealth and its components. Wealth and consumer
behavior. Wealth in macroeconomic models analysis.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resources and Environmental Economics)
01101361
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Natural Resource Economics)
พื้นฐาน : 01101261
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปัจจัยการผลิตและสินค้าเพื่อการบริโภค การหมดสิ้น
ไปและความหายากของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่ ง ยื น หลั ก การ แนวทางและเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและนอกระบบตลาด มีการศึกษานอกสถานที่
Natural resources as production factors and consumption goods;
resource depletion and scarcity; conservation and sustainable resource
uses; principles, guidelines and economic tools for natural resource
management in both market and non-market system. Field trip required.
01101362
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environmental Economics)
พื้นฐาน : 01101261
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบ
ภายนอกและสินค้าสาธารณะ ขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาการหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ ผล
ของมลพิษที่มีต่อคุณภาพชีวิต หลักการแนวทางและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
Welfare economics; market and market failures; externalities and
public goods; carrying capacity of natural resources and the
environment; the problem of natural resources depletion and
pollutions; effects of pollutions on quality of life; principles, guidelines
and economic tools in solving environmental problems. Field trip
required.
01101363
การพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Economic Development and Natural Resources Utilization)
พื้นฐาน : 01101261
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แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ฐานะปัจจัยการผลิตและแหล่งรองรับของเสีย หลักการเรื่องแบบจําลองความสมดุล
ของสสาร และสารพิ ษ ที่ ถู ก ถ่ า ยเทออกสู่ บ รรยากาศ การหมดสิ้ น ไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุการเกิดมลพิษ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สําคัญของประเทศไทยและโลก ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของ
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี
การศึกษานอกสถานที่
Concepts and theory of economic development ; natural resources
and the environment as factors of production and waste assimilating
sources: the material balance model principle and toxic wastes
discharged into the atmosphere; resources depletion ; cause of
pollutions; status of Thailand’s and the world’s vital natural resources
and the environment; impacts of natural resources and the
environment deterioration; guidelines for natural resources
development and corrective measures to cope with natural resources
and the environment deteriorations. Field trip required.
เทคนิคการกําหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์
(Economic Valuation Techniques of Natural Resources and
Environment)
พื้นฐาน : 01101261
มูล ค่ า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ความล้ ม เหลวของระบบตลาดในการ
กําหนดมูลค่า ผลประโยชน์และต้นทุนที่ผ่านและไม่ผ่านระบบตลาด หลักการและ
แนวคิ ด ในการกํ า หนดมู ล ค่ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ในการกํ า หนดมู ล ค่ า ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารกํ า หนดมู ล ค่ า
ทรัพยากรที่นํามาใช้ในประเทศไทยและปัญหา
Value in economic context, market failure in valuation, benefit and
cost in market and non-market economy. Principles and concepts of
resources and environmental valuations; economic concepts related to
natural resources and environmental valuation, preliminary-valuation
techniques. Application and problems of valuation techniques used in
Thailand.
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
(Energy Resources Economics)
พื้นฐาน : 01101261
ความหมาย และประเภทของพลังงานในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาอธิบายเรื่องพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการ
ใช้พลังงาน กลไกในการกําหนดราคาพลังงาน นโยบายสาธารณะ เพื่อการควบคุมการ
จัดการการใช้พลังงาน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
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Definitions and types of energy in various forms; applications of
economic concepts to energy topics and environmental impacts due to
energy consumption and production; energy price determination
mechanism; public policies in managing energy utilization and
environmental impact mitigation. Field trip required.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
(Quantitative Economics)
01101373
คณิตเศรษฐศาสตร์ III
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics III)
พื้นฐาน : 01101271
การใช้ อิ น ทิ ก รั ล คั ล คู ลั ส สมการอนุ พั น ธ์ สมการผลต่ า งสื บ เนื่ อ ง ศึ ก ษา
เศรษฐศาสตร์พลวัต โปรแกรมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์
Integral calculus, differential equations, and difference equations in
economic dynamics. Linear programming and its applications in
economics.
01101471
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Mathematical Programming for Economic Applications)
พื้นฐาน : 1) 01101181, 01101182 และ 01101271 หรือ
2) 01101101 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของกําหนดการเชิงเส้นและกําหนดการที่มิใช่เชิงเส้น และการ
ประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์
Concepts and theories of linear and nonlinear programming for
economic applications.
01101472
การวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Operations Research for Economic Applications)
พื้นฐาน : 01101281, 01101282 และ 01101271
การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ การใช้วิธี
กําหนดการเชิงเส้น วิธีของคิวส์และวิธีของการเสี่ยง
Analysis of economic problems by using mathematical methods, linear
programming, and queuing methods. Decision under uncertainty.
01101473
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
3 (3-0-6)
(Input - Output Analysis)
พื้นฐาน : 01101281, 01101282 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต และการนําวิธี
วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์
Concepts and theories of input-output analysis. Its application to
economic problems.
01101474
เศรษฐมิติ II
3 (3-0-6)
(Econometrics II)
พื้นฐาน : 01101372
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การใช้สมการถดถอยที่เป็นสมการชุดในการอธิบายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การ
พิจารณาปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง ปัญหาการระบุชนิดสมการ
ปัญหาการละเมิดเงื่อนไข การใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
สมการถดถอย การใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด และชั้นเคในการหาค่าประมาณ การใช้
ตัวแปรต่างเวลาในแบบจําลองและการทํานายข้อมูล
Simultaneous-equations estimation, types of equation systems,
identification problems, problems of contra-assumptions, ordinary least
squares, maximum likelihood estimation, K-class estimators, and lagged
variables. Econometric forecasting.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
(Economic Theory)
01101382
เศรษฐศาสตร์จุลภาค III
3 (3-0-6)
(Microeconomics III)
พื้นฐาน : 01101281
การวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีว่า
ด้วยธุรกิจการผลิตและต้นทุน ทฤษฎีว่าด้วยการกําหนดราคาตลาด ทฤษฎีว่าด้วยดุลย
ภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและแบบจําลองเศรษฐศาสตร์ในเชิงเส้น
Mathematical analysis of consumer behavior theory, production and
cost theory, market price determination theory, general equilibrium
theory, welfare economics and economic model.
01101383
เศรษฐศาสตร์มหภาค III
3 (3-0-6)
(Macroeconomics III)
พื้นฐาน : 01101282
การวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีว่าด้วยการกําหนดรายได้ ดุลยภาพ
ทางด้านอุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพทางด้านอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
ดุลยภาพในแบบจําลองในเชิงสถิต การตรึงค่าจ้างและการว่างงาน นโยบายการเงิน
และการคลัง นโยบายรายได้ภาคต่างประเทศ และดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ
เงินเฟ้อ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้าง ราคา และผลิตภาพ และความจําเริญเติบโต
ในทางเศรษฐกิจ
Mathematical analysis in determining national income, equilibrium in
demand, and supply side of the economy, static equilibrium model, wage
determination and unemployment, monetary and fiscal policies,
international revenue policies and balance of payments, inflation,
relationship between wage, price, and output and economic growth.
01101481
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
3 (3-0-6)
(Welfare Economics)
พื้นฐาน : 01101281
แนวคิดและข้อเสนอพื้นฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีสวัสดิการ และ
ภาวะที่เหมาะสมของสังคม การใช้นโยบายเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ
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01101482

01101483

01101484

Concept and basic proposals for economic welfare. Theory of welfare
economics and social optimum. The application of welfare policy for
social and state enterprises.
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Growth and Stability)
พื้นฐาน : 01101282
ทฤษฎีพลวัตในทางเศรษฐศาสตร์ แบบจําลองของวัฏจักรเศรษฐกิจและความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผลของนโยบายที่มีต่อการเร่งรัดความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Dynamic theories in economics, business cycle, and growth models.
Policy impact on economic growth acceleration and stability.
เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
(Political Economics)
พื้นฐาน : 1) 01101181 และ 01101182 หรือ
2) 01101101
แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา การเมือง สังคม การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รูปแบบวิถีการผลิตแบบ
ต่างๆ ของสังคม ศึกษากลไกการทํางานของเศรษฐกิจโดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และการเมืองของ มาร์กซ์ เลนิน เหมา นักคิดสําคัญอื่นๆ ทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่
ในสายความคิดดังกล่าว
Basic concepts of philosophy, politics, and society. Expansion of the
economy, steps of socio-politico-economic evolution process. Structure
of socio-politico-economic system. Patterns of societies production.
Mechanism of economic functioning in the perspective of Marxian
economics and politics together with those of Lenin, Mao, and other
great local and foreign economists.
เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย
3 (3-0-6)
(Contemporary Political Economics)
พื้นฐาน : 1) 01101181 และ 01101182 หรือ
2) 01101101
แนววิธีการดําเนินงานและปฏิบัติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจน
วิวัฒนาการของแนวทางปฏิบัติของแนวคิดสายเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ เลนิน และ
สํานักคิดใกล้เคียงอื่นๆ ที่ได้นําออกมาใช้ปฏิบัติในประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ในโลก
รวมทั้งการนําหลักการทางเศรษฐกิจของแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสภาพและ
ปัญหาของสังคมไทยในเชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Methodology for socio-politico-economic operation and application,
including evolution of operation guidelines of Marxist, Lenin, and other
similar schools of economics. Their applications in underdeveloped
countries, with particular reference to Thailands conditions and
problems by emphasizing on comparative analysis with present
economic concept.
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01101485

พุทธเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Buddhist Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
กับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา การผลิตและการบริโภค
การประยุกต์พุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นๆ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว ทางเลื อ กในการแก้ ไ ขปั ญ หาและวิ ก ฤตทาง
เศรษฐกิจด้วยวิธีการของพุทธเศรษฐศาสตร์
A comparative analysis of mainstream economic principles and the
concept of human behavior in Buddhism: production and consumption.
An application of Buddhist economics to development economics,
human resource economics, natural and environmental economics, and
other branches of economics. Sufficient economy. Green economy.
Alternatives in solving economic problems and crises from Buddhist
economic perspectives.

- กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและปัญหาพิเศษ
01101496
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Economics
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in economics at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01101497
สัมมนา
1
(Seminar)
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in economics at
the bachelor’s degree level.
01101498
ปัญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน
Study and research in economics at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
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การบริการทางคอมพิวเตอร์
คณะเศรษฐศาสตร์มีบริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นิสิตสามารถพิมพ์งาน รายงาน ตลอดจนค้นคว้าและเพิ่มพูน
ความรู้ทางเทคโนโลยี ปัจจุบันห้องคอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิตจํานวน 48
เครื่อง ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internetได้ สําหรับบริการเครื่องพิมพ์ (Printer) ประเภทพิมพ์สี โดยคิดค่าบริการแผ่นละ
10 บาท และประเภทพิมพ์ขาว-ดํา โดยคิดค่าบริการแผ่นละ 3 บาท
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลาให้บริการ : ในภาคการศึกษาปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
เจ้าหน้าที่ให้บริการ : นายธีระยุทธ คงคาหลวง
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์
1. นิสิตเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแสดงบัตรนิสิตเพื่อแลกบัตรใช้เครื่อง 1 คนต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
2. นิสิตที่นํา Flash Drive มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการสแกนไวรัสจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
คอมพิวเตอร์ก่อน ถ้าไม่สแกนไวรัสคณะจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในครั้งต่อๆ ไป
3. นิสิตต้องนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น
4. เมื่อเลิกใช้งานแล้วให้ปิดโปรแกรม ปิดจอคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ให้เรียบร้อย
5. ห้ามนําอุปกรณ์หรือนําชิ้นส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากห้อง
6. ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
7. หากมีปัญหาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
8. ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นภายในห้องคอมพิวเตอร์
9. ห้ามนําอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้าไปในบริเวณห้องคอมพิวเตอร์
10. ผู้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์จะต้องเป็น นิสิต คณาจารย์ หรือบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น
11. ถ้านิสิตไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์มีสิทธิ
ระงับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมพัฒนาห้องสมุดคณะให้สามารถบริการทางวิช าการด้า น
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทําการปรับปรุงตึกพิทยาลงกรณให้เป็นห้องสมุดและให้ชื่อว่า
“ห้องสมุดพิทยาลงกรณ” และได้มีพิธีเปิดห้องสมุดฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2539 ห้องสมุดมี
กําหนดเวลาเปิดทําการและการให้บริการ ดังนี้
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

เวลา
เวลา

8.30 - 20.00 น.
10.30 - 17.30 น.
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บริการของห้องสมุดพิทยาลงกรณ
บริการอ่านภายในห้องสมุด ห้องสมุดได้จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ส่วนหนึ่ง ประมาณ 200 ที่นั่งเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่
ประสงค์จะยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดออกนอกห้องสมุด แต่จะค้นคว้าหรืออ่านหนังสือดังกล่าวภายในห้องสมุด และ
ห้องสมุดได้จัดแบ่งที่นั่งส่วนหนึ่งไว้ให้เฉพาะนิสิตปริญญาโท และอาจารย์ นิสิตในระดับปริญญาตรี โปรดให้ความร่วมมือ
ในการไม่เข้าไปนั่งในพื้นที่ดังกล่าว
บริการยืม- คืน
ชนิดสิ่งพิมพ์

ผู้ยืม

นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยานิพนธ์,การศึกษาค้นคว้า
นิสิตปริญญาโทคณะ
อิสระ(ตัวเล่มและซีดี)
เศรษฐศาสตร์และคณะ
บริหารธุรกิจ
หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

หนังสือสํารอง

จํานวนเล่ม

กําหนดเวลายืม
สิ่งพิมพ์

10
15
20

2 สัปดาห์

3 รายการ

2 สัปดาห์

30 วัน

ค่าปรับ
ต่อ 1 รายการ
วันละ 5 บาท

วันละ 5 บาท

ให้อ่านภายใน
ห้องสมุด
นิสิต (ตรี, บัณฑิต) อาจารย์
ส่งคืนภายในวันที่ยืม วันละ30บาท
หรือยืมถ่าย
เอกสาร 5 รายการ
1 คืน
ชั่วโมงละ 5บาท
(ยืมได้หลัง 15.00 น.
นิสิต (ตรี, บัณฑิต)
1 เล่ม
หรือไม่เกินวันละ
ส่งคืนก่อน 9.00น.
30บาท
วันรุ่งขึ้น)

การทําบัตรห้องสมุด
นิสิตจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยสํานักหอสมุดโอนข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้า
ระบบฐานข้อมูล สมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสํานักหอสมุด ซี่งนิสิตระดับปริญญาตรี มี
อายุ 1 ภาคการศึกษา ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคเรียน (นิสิตที่ได้รับทุน หรือขอผ่อนผันการชําระเงิน ติดต่อ
บริการยืม-คืน สํานักหอสมุด เพื่อต่ออายุบัตร)
บริการตอบคําถามและชี้แนะแหล่งข้อมูล
นิสิตที่ประสบปัญหาในการค้นคว้าข้อมูล ไม่ทราบแหล่งข้อมูลสามารถสอบถามจากบรรณารักษ์เพื่อขอคําชี้แนะ
การค้นหาข้อมูลหรือแนะนําแหล่งข้อมูลที่นิสิตจะสามารถไปค้นหาข้อมูลได้
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บริการหนังสือสํารอง
นิสิตที่ลงทะเบียนในบางรายวิชา ซึ่งอาจารย์ประจําวิชาได้กํา หนดหนังสือประกอบการเรียนการสอนและ
หนังสือดังกล่าวมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะให้ยืมตามปกติ ห้องสมุดจึงจัดทําเป็นหนังสือสํารองที่กําหนดยืมคืนตามเวลาที่
ห้องสมุดกําหนด
บริการยืมถ่ายเอกสาร
สิ่งพิมพ์บางชนิดที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด เช่น วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หนังสืออ้างอิง
เป็นต้น นิสิตสามารถขอยืมไปถ่ายเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ห้องสมุดกําหนดไว้
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. ก่อนเข้าห้องสมุดฯ มอบบัตรประจําตัวนิสิตให้แก่เจ้าหน้าที่
2. แต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบคณะ และไม่สวมรองเท้าแตะ
3. กระเป๋า ถุงย่ามให้วางไว้ที่รับฝากของ
4. ไม่นําอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใด ๆ เข้ามารับประทานในห้องสมุด
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารในห้องสมุด
7. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ จากที่หอ้ งสมุดจัดไว้
8. ให้ความร่วมมือในการตรวจหนังสือ และสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
9. การนําหนังสือออกนอกห้องสมุดโดย มิได้ยืม รวมทั้งการฉีก ตัด หนังสือ สิ่งพิมพ์
เป็นการทําลายทรัพย์สินของราชการมีโทษให้พักการเรียน หรือให้ออก
มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
ขั้นที่ 1 ตักเตือน
ขั้นที่ 2 ยึดบัตรห้องสมุดคืน และห้ามใช้ห้องสมุดฯ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ขั้นที่ 3 เสนอคณบดีคณะที่นิสิตสังกัด
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใช้บริการของสํานักหอสมุด (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน และห้องสมุดของคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
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สโมสรกิจกรรมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
คือ กลุ่มของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตคณะในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
กลุ่มกิจกรรมของนิสิตเอง และในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยมีทั้งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในหมู่นิสิตด้วยกัน อีกทั้งกิจกรรมที่จะมีประโยชน์ต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม
สโมสรฯ ให้อะไรกับนิสิตบ้าง เนื่องด้วยสโมสรฯ คือ ศูนย์กลางของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้ามาทํา
กิจกรรมต่างๆ รวมกันทั้งในคณะ ระหว่างคณะอีกทั้งระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนในการพิทักษ์ผลประโยชน์อัน
พึงมีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และสําหรับน้องๆ ที่มีความสนใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกในตนเองให้รู้จัก
การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นั้น สโมสรฯ มีกิจกรรมหลายด้านที่จะให้ผู้สนใจเลือกเข้ามาร่วมทํางานได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ การทํากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการทํางานได้อย่างมีระบบ ระเบียบและความอดทน ซึ่ง
ผลได้จากการทํางานในส่วนนี้ สามารถนําไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตเมื่อจบการศึกษาได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้
ที่สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตในสถาบันแห่งนี้
กิจกรรมกับการเรียน
นิสิตหลายคนอาจเกรงว่าการเข้าร่วมในการทํากิจกรรม อาจทําให้เสียการเรียน ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม หากรู้จักการบริหารด้านเวลาให้ดีจะเป็นการฝึกให้รู้จักมีความรับผิดชอบ
อีกทั้งสังคมต้องการทั้งคนที่มีความรู้ การปลูกฝังนิสัยที่มีระบบและแบบแผนทั้งในด้านของการเรียนและการทํางาน
กิจกรรมส่งผลให้เรียนรู้การแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งความเสียสละต่อการทํางานเพื่อส่วนรวม สโมสรฯ ตระหนัก
ถึงความสําคัญทั้งด้านการใช้เวลาเพื่อการเรียนและการทํากิจกรรมดังกล่าว จึงได้วางแผนการทํากิจกรรมตลอดปีไว้ โดย
คํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม ซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบในช่วงเวลาที่จะต้องมุ่งมั่นเพื่อการเรียน และการ
สอบไว้ด้วย
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โครงสร้างคณะทํางานของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
นายกสโมสร

เหรัญญิก

รองนายกสโมสร
ฝ่ายกิจกรรมภายใน

เลขานุการ

รองนายกสโมสร

รองนายกสโมสร
ฝ่ายกิจกรรมภายนอก

ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

รองนายกสโมสรนิสิต
ฝ่ายวิชาการ

ประธานชุมนุม 5 ชุมนุม

- ฝ่ายพิธีการและสถานที่

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์

- ฝ่ายศิลป์และภาพถ่าย

- ฝ่ายสันทนาการ

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร
- ชุมนุมค่ายพัฒนาเยาวชน

- ฝ่ายกีฬา

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

- ฝ่ายโครงการและประเมินผล
- ฝ่ายสารสนเทศ

- ฝ่ายสวัสดิการ

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างคณะทํางานของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

ชุมนุมภายใต้สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ชุมนุมในสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ชุมนุม
1.
2.
3.
4.
5.

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาสหกรณ์
ชุมนุมนิสิตสาขาธุรกิจเกษตร
ชุมนุมค่ายพัฒนาเยาวชนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Econ-Bus-Camp) เป็นชุมนุมร่วมมือ
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและเสริมสร้าง
ลักษณะผู้นํา กล้าคิดและแสดงออกในทางที่เหมาะสม
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กิจกรรมของสโมสร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาคต้น
แรกพบคณะ
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
การประชุมเชียร์และรับน้อง
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ร่วมมือกับคณะในการจัดพิธีไหว้ครู
Econ night & Econ day
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและคณะในวันพัฒนามหาวิทยาลัยประจําภาคต้น
การติวก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค
ร่วมมือกับองค์การบริหารนิสิตในการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
กีฬาภายในคณะ
แข่งขันตอบปัญหาภายในคณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาคปลาย
ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์
จิตรารําลึก
ค่ายสนคู่-พังงา-ดอกแก้ว (ร่วมกับบริหารฯ)
B.E.E.Camp ปันความรู้สู่น้อง (บริหาร-เศรษฐศาสตร์-วิศวะ)
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานวันเศรษฐศาสตร์วิชาการและเศรษฐทัศน์
จัดกีฬา 5 เมเจอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ESNOT วิชาการและกีฬา
กีฬากระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่ายสนคู่สู่สังคม
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
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ภาคผนวก ก
ตั ว อย่ า งวิ ช าเฉพาะเลื อ กนอกสาขา
ที่ เ ปิ ด สอนนอกภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์

นิสิตต้องเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เปิดสอนนอกภาควิชาเศรษฐศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นิสิตอาจเลือกเรียนวิชานอกภาควิชาที่มิได้กําหนดไว้ในภาคผนวก ก ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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คณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการเงิน (131)

2. สาขาวิชาการจัดการ (132)

รหัสวิชา

วิชา

01131332

หลักการประกันภัย
(Principles of Insurance)
01131333 หลักการประกันชีวิต
(Principles of Life Insurance)
01131334 การประกันสังคม
(Social Insurance)
01132111** หลักการจัดการ
(Principles of Management)
01132313** การสื่อสารในองค์การ

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

(Organization Communication)
พื้นฐาน : 01132111
01132333 ระบบข่าวสารเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
พื้นฐาน : 01132111
01132337** การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)
01132412** การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
(Small Business Management)
พื้นฐาน : 01132111
3. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (133) 01133321 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
(Tourism Management)
0133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม
(Hotel Management)
0133324 การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
(Meal Service and Restaurant
Management)
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

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

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

วิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

4. สาขาวิชาการตลาด (134)

01134211** หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
รหัสเดิม : 134111
01134321** การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
พื้นฐาน : 01134211
01134354** ศิลปการขาย
(Salesmanship)
พื้นฐาน : 01134211
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

คณะสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

วิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

5. สาขาวิชานิติศาสตร์ (453)

01453103

กฎหมายธุรกิจ

3 (3-0)

(Business Law)
01453227

กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ

3 (3-0)

(Business Organizations Law)
01453363

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

3 (3-0)

(Environmental Law)
6. สาขาวิชาจิตวิทยา (459)

01459101** จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

3 (3-0)

(Psychology for Modern Life)
01459111

จิตวิทยาทั่วไป

3 (3-0)

(General Psychology)
01459271

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น

3 (3-0)

(Introduction to Industrial Psychology)
01459423** มนุษย์สัมพันธ์

3 (3-0)

(Human Relations)
7. สาขาวิชาสังคมวิทยา (460)

01460101

และมานุษยวิทยา (461)

สังคมวิทยาเบื้องต้น

3 (3-0)

(Introduction to Sociology)
01460445

การวางแผนพัฒนากําลังคน

3 (3-0)

(Manpower Development Planning)
01460442

การพัฒนาชุมชน
(Community Development)
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3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์
8. สาขาวิชาปรัชญา (387)
และศาสนา (388)

รหัสวิชา
01387101**
01387102

9. สาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว
(390)

3 (3-0)

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)

3 (3-0)

01388222**

พุทธศาสนากับสิ่ งแวดล้อม
(Buddhism & the Environment)

3 (3-0)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Tourisml Industry)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
(Tourist Behavior)
การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
(Tourist Marketing Planning and Development)

3 (3-0)

01390111

01390342
01352111
01352212

11. สาขาวิชาภาษาไทย (361)

ศิลปะการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
(The Art of Living with Others)
ปรัชญาทัว่ ไป
(General Philosophy)

(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0)

01387121**

01390311

10. สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน (352)

จํานวนหน่วยกิต

วิชา

01352231
01361131
01361231

01361241
01361331

หลักนิเทศศาสตร์ทวั่ ไป
(General Principles of Communication Arts)
วาทนิเทศเบื้องต้น
(Introduction to Speech Communication)
การโฆษณา I (Advertising I)
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
(Thai Practical Writing)
การเขียนเพื่อการสื่ อสาร
(Communicative Writing)
พื้นฐาน : 01361131
หลักและศิลปะการพูด
(Principles and Art of Speaking)
ภาษาพูดกับภาษาเขียน
(Spoken and Written Languages)
พื้นฐาน : 01361131
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3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

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

คณะมนุษยศาสตร์
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (355)

รหัสวิชา
01355201**

01355202**

01355211

01355221

วิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

การอ่าน I
(Fundamental English Reading)
พื้นฐาน : 01355113
การเขียน II
(Fundamental English Writing)
พื้นฐาน : 01355113

3 (3-0)

โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Structure)

3 (3-0)

3 (3-0)

พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0)
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Reading)

01355223

พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่ อสารมวลชน
(Reading for Mass Communications in English)

01355231

01355233

01355241

พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0)
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Writing)
พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0)
การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ
(English Correspondence)
พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0)
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Listening-Speaking)
พื้นฐาน : 01355113 หรื อกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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คณะมนุษยศาสตร์
13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)*

รหัสวิชา
01356111
01356112

01356113

01356114

01356115
01356116

01356211

01356212

01356221

01356222

วิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I
(Elementary French I)
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II
(Elementary French II)
พื้นฐาน : 01356111
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III
(Elementary French III)
พื้นฐาน : 01356112
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV
(Elementary French IV)
พื้นฐาน : 01356113
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน I
(Foundation French I)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II
(Foundation French II)
พื้นฐาน : 01356115
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส I
(French Structure I)
พื้นฐาน : 01356114 หรื อ 01356116
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส II
(French Structure II)
พื้นฐาน : 01356211
การอ่านภาษาฝรั่งเศส I
(French Reading I)
พื้นฐาน : 01356114 หรื อ 01356116
การอ่านภาษาฝรั่งเศส II
(French Reading II)
พื้นฐาน : 01356221
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3 (2-3)
3 (2-3)

3 (2-3)

3 (2-3)

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

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)*
(ต่อ)

01356231

01356241

01356242

01356311

01356321

01356331

01356332

01356341

01356342
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วิชา
ฝรั่งเศสศึกษา
(French Studies)
พื้นฐาน : 01356114 หรื อ 01356116
การฟัง – การพูดภาษาฝรั่งเศส I
(French Listening and Speaking I)
พื้นฐาน : 01356114 หรื อ 01356116
การฟัง – การพูดภาษาฝรั่งเศส II
(French Listening and Speaking II)
พื้นฐาน : 01356241
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส III
(French Structure III)
พื้นฐาน : 01356212
การอ่านภาษาฝรั่งเศส III
(French Reading III)
พื้นฐาน : 01356222
การเขียนภาษาฝรั่งเศส I
(French Writing I)
พื้นฐาน : 01356211
การเขียนภาษาฝรั่งเศส II
(French Writing II)
พื้นฐาน : 0101356331
สนทนาภาษาฝรั่งเศส I
(French Conversation I)
พื้นฐาน : 01356242
สนทนาภาษาฝรั่งเศส II
(French Conversation II)
พื้นฐาน : 01356341

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์
13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)*
(ต่อ)

รหัสวิชา
01356351
01356461
01356471
01356481

14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)*

01357111
01357112

01357113

01357114

01357211

01357212

01357221

จํานวนหน่ วยกิต
วิชา
(บรรยายปฏิบัตกิ าร)
2 (2-0)
การแปลภาษาฝรั่งเศส I (French Translation I)
พื้นฐาน : 01356211
3 (3-0)
ภาษาฝรั่งเศสการท่องเที่ยว (French for Tourism)
พื้นฐาน : 01356241
ภาษาฝรั่งเศสการโรงแรม (French for Hotel Studies) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01356241
3 (3-0)
ภาษาฝรั่งเศสการเลขานุการ
(French for Secretarial Science)
พื้นฐาน : 01356241
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I
(Elementary German I)
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II
(Elementary German II)
พื้นฐาน : 01357111
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III
(Elementary German III)
พื้นฐาน : 01357112
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV
(Elementary German IV)
พื้นฐาน : 01357113
โครงสร้างภาษาเยอรมัน I
(German Structure I)
พื้นฐาน : 01357114 หรื อ 01357116
โครงสร้างภาษาเยอรมัน II
(German Structure II)
พื้นฐาน : 01357211
การอ่านภาษาเยอรมัน I
(German Reading I)
พื้นฐาน : 01357114 หรื อ 01357116
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3 (2-3)
3 (2-3)

3 (2-3)

3 (2-3)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)*
(ต่อ)

01357222
01357241

01357242

01357311
01357321
01357322

01357331
01357332

01357341

01357342

01357351
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จํานวนหน่ วยกิต
วิชา
(บรรยายปฏิบัตกิ าร)
3 (3-0)
การอ่านภาษาเยอรมัน II (German Reading II)
พื้นฐาน : 01357221
3 (3-0)
การฟัง – การพูดภาษาเยอรมัน I
(German Listening – Speaking I)
พื้นฐาน : 01357114 หรื อ 01357116
3 (3-0)
การฟัง – การพูดภาษาเยอรมัน II
(German Listening – Speaking II)
พื้นฐาน : 01357241
โครงสร้างภาษาเยอรมัน III (German Structure III) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01357212
3 (3-0)
การอ่านภาษาเยอรมัน III (German Reading III)
พื้นฐาน : 01357222
3 (3-0)
การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิจารณ์
(Critical Reading in German)
พื้นฐาน : 01357321
3 (3-0)
การเขียนภาษาเยอรมัน I (German Writing I)
พื้นฐาน : 01357212
3 (3-0)
การเขียนภาษาเยอรมัน II
(German Writing II)
พื้นฐาน : 01357331
3 (3-0)
สนทนาภาษาเยอรมัน I
(German Conversation I)
พื้นฐาน : 01357242
3 (3-0)
สนทนาภาษาเยอรมัน II
(German Conversation II)
พื้นฐาน : 01357241
3 (3-0)
การแปลภาษาเยอรมัน I
(German Translation I)
พื้นฐาน : 01357212

คณะมนุษยศาสตร์
14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)*
(ต่อ)

รหัสวิชา
01357461
01357471

01357481

15. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (358)*

01358101**
01358102**
01358103
01358211

01358212

01358221

01358222

01358231

วิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

ภาษาเยอรมันการท่องเที่ยว (German for Tourism)
พื้นฐาน : 01357241
ภาษาเยอรมันการโรงแรม
(German for Hotel Studies)
พื้นฐาน : 01357241
ภาษาเยอรมันการเลขานุการ
(German for Secretarial Science)
พื้นฐาน : 01357241
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (Elementary Japanese I)
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)
พื้นฐาน : 01358101
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (Elementary Japanese III)
พื้นฐาน : 01358102
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I
(Intermediate Japanese I)
พื้นฐาน : 01358102
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II
(Intermediate Japanese II)
พื้นฐาน : 01358211
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I
(Elementary Japanese Reading I)
พื้นฐาน : 01358102
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II
(Elementary Japanese Reading II)
พื้นฐาน : 01358221
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I
(Elementary Japanese Writing I)
พื้นฐาน : 01358102
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3 (3-0)
3 (3-0)

3 (3-0)

3 (5-0)
3 (5-0)
3 (5-0)
3 (5-0)

3 (5-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

วิชา

15. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (358)* (ต่อ)

01358311

ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I
(Advanced Japanese I)
พื้นฐาน : 01358212
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II
(Advanced Japanese II)
พื้นฐาน : 01358311
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Structure)
พื้นฐาน : 01358212
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I
(Advanced Japanese I)
พื้นฐาน : 01358212
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II
(Advanced Japanese II)
พื้นฐาน : 01358311
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
( Japanese Structure)
พื้นฐาน : 01358212
ญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies)
พื้นฐาน : 01358211
ภาษาญี่ปุ่นการท่องเที่ยว
(Japanese for Tourism)
พื้นฐาน : 01358211
ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม
(Japanese for Hotel Studies)
พื้นฐาน : 01358211
ภาษาญี่ปุ่นการเลขานุการ
(Japanese for Secretarial Science)
พื้นฐาน : 01358211

01358312

01358313
01358311

01358312

01358313

01358323

01358461

01358471

01358481

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยายปฏิบัตกิ าร)
3 (3-0)

3 (3-0)

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

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

คณะมนุษยศาสตร์
16. สาขาวิชาภาษาจีน (362)*

รหัสวิชา
01362101**
01362102**

01362103

หรือ

01362114
01362115

01362221

01362222

01362231

01362232

วิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

ภาษาจีนเบื้องต้น I
(Elementary Chinese I)
ภาษาจีนเบื้องต้น II
(Elementary Chinese II)
พื้นฐาน : 01362101
ภาษาจีนเบื้องต้น III
(Elementary Chinese III)
พื้นฐาน : 01362102
ภาษาจีนพื้นฐาน I
(Foundation Chinese I)
ภาษาจีนพื้นฐาน II
(Foundation Chinese II)
พื้นฐาน : 01362114
การอ่านภาษาจีน I
(Chinese Reading I)
พื้นฐาน : 01362115 หรื อ 01362113
การอ่านภาษาจีน II
(Chinese Reading II)
พื้นฐาน : 01362221
การเขียนภาษาจีน I
(Chinese Writing I)
พื้นฐาน : 01362115 หรื อ 01362113
การเขียนภาษาจีน II
(Chinese Writing II)
พื้นฐาน : 01362232

หมายเหตุ * นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ในสาขาดังกล่าวโดยให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน
** นิสิตภาคพิเศษสามารถเลือกเรียนได้
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3 (3-0)
3 (3-0)

3 (3-0)

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

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

บทความพิเศษ
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เรี ย นให้ เ ก่ ง
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นักศึกษาที่รัก
ในการเขียนเรื่องสําหรับอนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ประจําปี 2510 นี้ ผมจะขอคุยสักหน่อย คําว่าคุยในที่นี้
หมายความโอ้อวด นานๆ ทีฟังอาจารย์โอ้อวดบ้าง หวังว่าคงจะไม่รังเกียจ มีนักศึกษามาถามผมบ่อยๆ ว่า ได้ข่าวว่าคณบดี
เรียนเก่ง เรียนอย่างไรจึงเก่ง บางคนกล้าหน่อยก็ถามว่า ที่เขาลือกันว่าเรียนเก่งนั้นจริงเพียงใด
คําถามเช่นนี้ จะตอบโดยไม่โอ้อวดย่อมทําไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อเท็จจริงก่อน
ในชั้นประถมและมัธยม ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบไล่ได้คะแนนรวมมักจะไม่ต่ํากว่า
80 % บางครั้งพลาดก็ต่ําลงมาบ้าง แต่ไม่ถึง 75 % แต่ตั้งแต่มัธยมห้าไปถึงแปด คะแนนส่วนมากใกล้ 90 % บางปีก็เกิน
กว่า 90 %
ในการศึกษาขั้นอุดมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ผมเรียนพลาง ทํางานพลาง สอบไล่ได้เป็น
ธรรมศาสตร์บัณฑิตภายในกําหนดสามปี คะแนนส่วนมากได้พอผ่านไป รับพระราชทานปริญญาลําดับที่ 65 ในจํานวนรุ่น
เดียวกัน 79 คน
ในการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน มีการสอบไล่สองครั้งในระยะสาม
ปี สอบชั้น intermediate ได้ และสอบชั้น finals เมื่อปลายปีที่สาม การสอบ finals มีสอบข้อเขียนเก้าลักษณะวิชา
อาจารย์บอกผลสอบว่าได้ grade A แปดลักษณะวิชา และ B หนึ่งลักษณะวิชา สรุปว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้รับ
อนุญาตให้เรียนปริญญาเอกต่อได้
ในการศึกษาชั้นปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (หลังจากไปเป็นทหารเสียสามปี
กว่า) ไม่ต้องสอบเขียน แต่นําวิทยานิพนธ์ (เรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุก) และสอบปากเปล่า ได้กระทําเสร็จ
ภายในสามปี * เอาวิทยานิพนธ์มาอ่านใหม่เร็วๆ นี้ รู้สึกว่าไม่สู้จะวิเศษนัก
* ผมเริ่มเรียนใหม่เมื่อเลิกสงครามในต้นปี ค.ศ.1946 เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จและสอบปากเปล่าเสร็จเมื่อปลายปี ค.ศ.1948 แต่เผอิญเวลานั้น
ทางการเมื อ งไทยโจษกั น อย่ า งชวนให้ เ สี ย หายว่ า ผมได้ โ ดดร่ ม เข้ า กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ร่ ว มปฏิ วั ติ ห รื อ ปฏิ วั ติ ซ้ อ น พี่ น้ อ งทางกรุ ง เทพฯ
เดือดร้อนใจ เขียนจดหมายไปบอกทางลอนดอนว่าอย่าเพิ่งเดินทางกลับ จะเป็นอันตราย เพราะเพื่อนฝูงก็ถูกจับไปหลายคน ผมจึงเข้าหา
ศาสตราจารย์ Robbins ขออย่าเพิ่งให้มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไล่ได้ เพราะถ้าสอบไล่ได้แล้วก็ต้องเดินทางกลับ ถ้าเดินทางกลับตอนนั้น
ก็อาจจะมีอันตราย ศาสตราจารย์ Robbins บอกว่า หมอนี่พิกล ตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมามีแต่คนมาเร่งให้ประกาศผลสอบไล่ได้ นี่มาขอให้
หน่วงไว้ แต่ท่านก็หน่วงให้หลายเดือน
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สมมติว่าผลของการเรียนตามข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงว่าเรียนเก่ง ปัญหาต่อไปคือเรียนอย่างไร ที่จะ
บรรยายต่อไปนี้ เป็นวิธีการที่ใช้มาแล้วเฉพาะตัว ไม่อาจเอื้อมที่จะแสดงเป็นหลักการสําหรับนานาจิตตัง แต่บางข้อก็คงจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอื่นได้บ้าง เช่น ความพากเพียร

1. ความพากเพียร
ถ้าใครมาบอกเราว่ามีผู้นั้นผู้นี้สติปัญญาเลิศมนุษย์ ไม่ต้องเล่าเรียนอะไรหนักหนา ก็สอบได้ดีและเด่น
อย่าเชื่อ เพราะสติปัญญานั้นจริงอยู่ บางคนอาจจะมีดีกว่าคนอื่น แต่การฝึกฝนสติปัญญานั้นไม่มีวิธีอื่น นอกจากใช้ความ
อุตสาหะพากเพียร
เมื่อผมเรียนอยู่มัธยมห้า กําลังคลั่งพลศึกษา เพื่อนๆ เขาชวนให้ออกวิ่งเช้าๆ ก็ตื่นแต่ตีสามหรือตีสี่ วิ่งบ้าง
เดินบ้างจากตลาดน้อยมาสนามหลวง แล้วก็วิ่งรอบสนามหลวง (เพื่อนๆ บางคนวิ่งได้หลายรอบ ผมบางทีก็ได้รอบ บางทีก็
ครึ่งรอบ) แล้วกลับบ้าน พอกลับบ้านยังไม่สว่าง จิตใจปลอดโปร่ง ก็รู้สึกว่าเวลาเช้าตรู่นี้เป็นเวลาเหมาะสําหรับเล่าเรียน
ต่อมาแม้จะไม่ออกวิ่งเช้าๆ ผมก็มักจะตื่นเช้ามากๆ มีเวลาท่องและหาความรู้จากหนังสือเรียนได้สักสองสามชั่วโมงก่อนไป
โรงเรียน วันละสองสามชั่วโมงนี้เป็นกําไรสุทธิ เพราะปกติมักจะทําการบ้านเสร็จตอนเย็นหรือหัวค่ําก่อนเข้านอน
เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ กลางวันต้องเป็นครู และครูอัสสัมชัญต้องทํางานหนักตลอดวัน การดูหนังสือ
ธรรมศาสตร์ก็ใช้เวลาค่ํา และเวลาเช้ามืด ส่วนมากมักจะไปค้างกับเพื่อนหลายคนที่กําลังเรียนธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกัน
เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ยิ่งต้องพากเพียรเป็นพิเศษ เพราะรู้ตัวว่าภาษาอังกฤษเราแพ้เสียเปรียบเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน ส่วนมากผมเข้าห้องสมุดอ่านตําราตั้งแต่เช้า แล้วออกจากห้องสมุดกลับบ้านเมื่อห้องสมุดปิด คือ ตอนสาม
ทุ่มครึ่ง
ถึงเวลาฟังคําบรรยายหรือเข้าห้องเรียนก็ไป
ถึงเวลาอาหารก็รับประทานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในที่
ใกล้เคียง (มีเพื่อนนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งที่ช่วยบังคับใจซึ่งกันและกัน)

2. การจัดเวลาให้เหมาะ
มนุษย์เราจะเรียนตลอดเวลาไม่ได้ ถ้าทําเช่นนั้นอาจจะมีผลร้าย บางคนก็อาจจะเสียสติไป ฉะนั้น จึงต้องมี
เวลาพักผ่อน เฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆ สอบไล่
เมื่อเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญ มีวันหยุด คือ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ แต่มีการบ้านให้ทํา นักเรียนก็มี
วันเลือก ถ้าจะทําการบ้านวันพฤหัสบดีเย็นและค่ํา วันพุธก็ไม่ทํางาน ถ้าจะหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ ก็รีบทําการบ้านในตอน
เย็นและค่ําวันเสาร์ เป็นต้น
เมื่อผมเรียนที่ธรรมศาสตร์ เพื่อนๆ กับผมที่ดูหนังสือด้วยกันมักจะหยุดทํางานค่ําวันเสาร์ และเต็มวันในวัน
อาทิตย์
เมื่อผมเรียนที่อังกฤษ ก็ติดนิสัยพักงานวันพุธตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป และพักวันเสาร์บ่าย ตลอดถึงเย็นวัน
อาทิตย์ ค่ําวันอาทิตย์เริ่มทํางานเตรียมไปฟังคําบรรยายให้รู้เรื่องในวันจันทร์
ระยะก่อนสอบไล่เป็นระยะเวลาที่สําคัญ โดยทั่วไปผมจะต้องพยายามหาเวลาหยุดให้สมองโปร่งก่อนสอบ
ไล่ มากน้อยตามความเหมาะสมและจําเป็น ฉะนั้นหมายความว่าระยะเวลาก่อนจะถึงตอนหยุดพักให้สมองโปร่งนั้น ก็ต้อง
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มุทํางานมากเป็นพิเศษ ระยะมุนี้ต่างกันตามกาละเทศะ เมื่ออยู่อัสสัมชัญ ผมก็มุประมาณสองสัปดาห์แล้วหยุดหนึ่งสัปดาห์
รวมเป็นสามสัปดาห์ก่อนสอบไล่ประจําภาค เมื่ออยู่ธรรมศาสตร์มีเวลามุและเวลาหยุดน้อย แต่สมมติว่าจะเริ่มสอบในวัน
จันทร์ ผมก็มุในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นทั้งสัปดาห์ จากจันทร์ถึงศุกร์ วันศุกร์เป็นวันโต้รุ่ง วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันนอน
พักผ่อน เมื่ออยู่อังกฤษตอนสอบ finals ปลายปีที่สาม (ปีหนึ่งมีสามภาค) ก็มุในภาคที่สอง และพักผ่อนในภาคที่สามก่อน
สอบไล่
ที่เรียกว่าพักผ่อนเพื่อให้สมองโปร่งนั้นก็ทําได้หลายวิธีต่างๆ กัน แล้วแต่จะชอบ ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่ออยู่
ธรรมศาสตร์นั้นผมนอนพักผ่อน เมื่ออยู่อัสสัมชัญผมใช้วิธีเดินเล่น คือ ตอนเช้าหรือบางทีตอนค่ําเดินจากบ้านที่ตลาดน้อย
มาทางเจริญกรุง เข้าสี่พระยา ออกพญาไท เลี้ยวซ้ายตรงปทุมวัน ข้ามสะพานกษัตริย์ศึก ผ่านวัดเทพศิรินทร์ วงเวียนยี่สิบ
สองกรกฎากลับบ้าน (เวลานั้นถนนที่เดินยังเปลี่ยวมืดและสงบ) ขณะที่เดินก็นึกถึงสูตรคณิตศาสตร์ คิดทบทวนปีที่สําคัญ
ในประวัติศาสตร์ ฯลฯ พลางชมนกชมไม้ไปด้วย เมื่อผมเรียนอยู่อังกฤษ เวลาพักตามปกติก็คือไปดูหนัง เล่นบิลเลียด เป็น
ต้น แต่เมื่อพักให้สมองโปร่งก่อนสอบไล่ในภาคสาม ปีที่สามนั้น ผมใช้เวลาถกและอภิปรายกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเป็น
ส่วนใหญ่ และดูหนังมากขึ้น แต่ไม่ดูหนังสือ

3. การถกอภิปราย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ครูผู้สอนเป็นผู้ที่แนะวิชาอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ และเป็นผู้นําในการถามการตอบ
ในห้องเรียน นักเรียนด้วยกันไม่จําเป็นต้องนําเรื่องวิชาเรียนมาถกหรืออภิปรายกันมากนัก แต่ถึงในชั้นมัธยมก็ตาม ถ้า
นักเรียนใช้ความคิดความอ่านมากเพียงพอ ย่อมจะเกิดประเด็นให้ปุจฉาวิสัชนากันได้ และจะเป็นประโยชน์แก่การเรียน
มิใช่น้อย ในโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัย ครูย่อมส่งเสริมให้มีการอภิปรายในหมู่นักเรียนเพื่อฝึกฝนให้สามารถใช้ความคิดโดย
ลําพังได้มากขึ้น
ในการศึกษาขั้นอุดม การถกเถียงและอภิปรายระหว่างนักศึกษาเป็นของจําเป็น เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ วิสัยของนัก ศึกษาที่จ ะอภิปรายถกเถียงประเด็น ในวิชาการต่างๆ มีมาแต่เดิมแล้ว ตั้งแต่ค รั้งยังเป็นโรงเรียน
กฎหมาย ฉะนั้น เมื่อดูหนังสืออยู่กับเพื่อนๆ เป็นหมู่เป็นคณะ การอภิปรายโต้เถียงกันก็เป็นของธรรมดา เฉพาะอย่างยิ่งใน
เมื่อพวกเราเป็นพวกที่ไม่ได้ไปฟังคําบรรยายในตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่ การถกอภิปรายมีผลยั่วยุให้แต่ละคนต้องศึกษา
ต่อ ต้อ งคิดต่ อ แล้ว กลับ มาถกอภิป รายต่อ นี่แ หละที่นัก ปราชญ์ส มัยนี้เรี ยกกัน เสียโก้ว่ า “บรรยากาศทางวิช าการ”
(academic atmosphere) แท้จริงก็เป็นสิ่งที่พวกเรานักศึกษาสร้างกันได้ด้วยพวกเรากันเอง แต่ถ้าอาจารย์เข้าช่วยแนะ
ด้วยก็ยิ่งดี ที่บ่นกันว่ามหาวิทยาลัยเรามักจะไม่มีบรรยากาศทางวิชาการนั้น พวกคณาจารย์ก็ต้องรับผิดที่ไม่ได้ช่วยอํานวย
ให้เกิดขึ้น แต่ไม่ควรลืมว่านักศึกษาก็สามารถช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นจริง
เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ได้พยายามจับกลุ่มเพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกัน สําหรับถกเถียงอภิปรายกันนอก
เวลาเรียน เท่าที่จําได้มีอังกฤษ 1 คน อินเดีย 1 คน จีน 1 คน ลังกา 1 คน และไทย 1 คน บางคนก็ถนัดวิชานี้ เพื่อนๆ ก็ได้
พึ่ง เพื่อนๆ ถนัดวิชานั้น เพื่อนคนอื่นก็ได้พึ่ง แต่ถึงจะถนัดในวิชาเดียวกัน ตําราที่จะอ่านก็มีมากเหลือกําลัง พวกเราแยกกัน
อ่านแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ได้ประโยชน์ทั้งทางแตกฉาน และลึกซึ้ง ยิ่งใกล้สอบพวกเราเลิกดูหนังสือกันแล้ว แต่ดูบันทึกที่ย่อ
เรื่องไว้ เอาข้อสอบเก่าๆ มาผลัดกันตอบคนละข้อสองข้อให้คนอื่นฟัง ให้คนอื่นท้วง ความกระจ่างแจ้งในวิชาก็เกิดขึ้น แต่
ละคนสมองก็โปร่งเพราะไม่ต้องคร่ําเครียดอ่านตํารา ถ้าไม่เข้าใจตอนไหนก็ซักเพื่อนเอา เวลาจะตอบสอบไล่ก็สามารถตอบ
ได้รวดเร็วชัดเจน เพราะได้ซ้อมกันมาแล้ว เคยถูกขัดคอกันมาแล้ว และเคยหัดอภิปรายซึ่งกันและกันมาแล้ว
นักศึกษาที่รัก ที่ผมอธิบายมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่เป็นมนต์คาถาที่จะนําไปสู่การเรียนเก่ง การเรียนย่อมต้อง
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ จากประถมไปมัธยม จากมัธยมไปอุดม ถ้าจะพากเพียรต้องพากเพียรให้ตลอดไปทุกช่วง จะเลือก

- 94 -

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

พากเพพียรเป็นตอนๆๆ มิได้ อนึ่ง สติ
ส ปัญญาที่จะนนํามาใช้ในชั้นอุดม ต้องอาศัยฝึึกฝนมาแต่ชั้นนมัธยม ต้องอาาศัยความรู้
พื้นฐานจากมัธยม ถ้าเราเผอิญพบวว่าเราบกพร่องออะไรในเบื้องล่าง เช่น ปรากฎวว่าอ่อนประวัติศศาสตร์ไปตามเขาไม่ใคร่ทัน
เ มให้เพียงพอ เมื่อผมกลับจากสงครามโลก
จ
กไปเรียนใหม่ รู้สึกว่าด้อย
ก็ต้องพากเพียรย้อนกกลับไปหาความมรู้พื้นฐานเพิ่มเติ
ทางคณิตศาสตร์ อ่านตํ
า าราไม่เข้าใจ
ใ กลุ้มใจนักต้้องกลับไปซื้อหนั
ห งสือแคลคูลัสมาอ่
ส านแล้วใหห้เพื่อนๆ ช่วย แม้แต่ชั้น
ปริญญาตรี
ญ ก็เช่นเดียวกั
ย น รําคาญใจจที่เรียนประวัติติศาสตร์เศรษฐฐกิจ แต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษพอ ก็กลับไปหา
หนังสือชุดมัธยมว่าด้วยประวั
ว
ติศาสตตร์อังกฤษมาอ่านเสริมดู ต่อมาภายหลังจึงเกิดความพึ
ด
งพอใจทีที่ใครเขาพูดอะไไรกัน เราก็
ตามเขขาทัน
นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ภาคปกติ คงจะมีมีปัญหาเกี่ยวกับการจั
บ ดเวลาใหห้เหมาะมากพออใจ เพราะ
บางคนยั งไม่สามารถถวางตารางเวลลาทํางานของตตนเองได้ ถ้า เป็ป็นเช่ นนี้ ก็ใคร่จะแนะให้
จ
พยายยามกํา หนดเวลลาเสียให้ ดี
ชั่วโมงงไหนฟังคําบรรรยายอะไร ทางมหาวิทยาลัยเขขาจัดไว้แล้ว ที่สํสาคัญที่เราจะต้ต้องพึ่งตัวเองช่ววยตัวเอง คือ ชัั่วโมงที่ไม่มี
การบรรยายจะต้องกํกําหนดไปว่า เราจะต้องอ่านหนนังสือวิชาอะไรร แล้วควบคุมใจจให้ทําให้ได้ มิไไยที่เพื่อนฝูงจะชชักจูงใจทํา
อะไรออย่างอื่นที่สนุกสนานกว่
ส
า เราเสีสียอีกควรชักจูงเพื่อนฝูงให้มาสสนับสนุน ซึ่งกันและกันให้เล่าเรีรียน และเมื่อได้ด้กําหนดใน
ตารางงเวลาเผื่อไว้แล้วว่
ว า จะมีชั่วโมงเที่ยว จะมีวันสําหรั
า บเล่น ก็ควรรจะทําได้ไม่ยากกนัก
นักศึกษาในภาคค่ําสิ
า จะเล่าเรียนไได้ยากกว่านักศึกษาภาคปกติ เพราะถ้าใครไมม่มีงานทําในเวลลากลางวัน
และควบคุมใจไม่ได้ ในไม่
ใ ช้าก็จะเริ่มชวนกั
ม
นไปทําอย่
อ างอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา และะถ้าเริ่มชวนกันไไปเป็นนิสัยแล้ว การเที่ยว
เ ยงแต่นั่งคุยกัันที่ร้านกาแฟ วันแรกก็หนึ่ง
การเตตร่ แม้จะไม่ถึงกัับเสเพล ก็จะเลลยลามไปเป็นอาาจิณนิสัย เช่น เพี
ชั่วโมง
ต่อๆ ไปคุ
ไ ยกันไป มากกคนมากเรื่องขึ้น ก็ยิ่งเสียเวลามมากขึ้น และยิ่งถ้ามีการชักนํากันให้ “ใจแตก”” (คําเก่าแต่ได้ความหมาย
ค
ดี) มาก ๆ เข้าไม่นานนอาจจะถึงเสเพลล
ฉะนนั้น สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา โดดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอแนะนนําให้พยายามคุคุมใจของตนให้ดีดี พยายาม
จัดตารางทํางานของตนเองในเวลากกลางวัน ให้มีเรียนมากพอสมคควร หย่อนใจบ้างพอหอมปากห
า
หอมคอ แล้วคววบคุมใจตน
ให้ปฏิบัติตามคําสั่งขอองตนเองจนได้ ถ้าใครหาอาชีพทํ
พ าในตอนกลาางวันได้ ก็ดีเหมืมือนกัน จะเป็นประโยชน์หลายยสถาน กัน
ใจแตกกได้ง่ายขึ้น
ป
กศึกษาภาคค่ําหลายคนมาบ่นให้ฟัฟังว่า บุตรหลานนของตนนั้นเรียนภาคค่ําแล้วกลับบ้านดึก
มีผู้ปกครองนั
ปรากฏฏว่าที่ดึกนั้นดึกจริงๆ คือ ถึงสอองยามหรือห้าทุ่ม แท้จริงการเรีรียนภาคค่ําเรียนถึ
น งสองทุ่มก็เลิก แม้จะขยันเข้ข้าห้องสมุด
อีกก็คงไม่เกินชั่วโมงคครึ่ง ใครกลับบ้านดึ
า กถึงห้าทุ่มน่นาจะไม่ใช่เพราะะเรียน น่าอดสู ผมอยากจะเสนนอให้ ผู้ปกครอองส่งพี่เลี้ยง
บ
มาคอยรับกลับบ้านแบบนักเรียนอนุบาล
ข้อคิดเหล่านี้เขียนขึ
น ้นให้นักศึกษาาเกิดสติรําลึกไดด้ว่าเรามาเรียนต้
น องเรียนให้เก่ง วิธีที่จะเรียนใให้เก่ง ก็ได้
ก กษามิใช่จะมีหน้าที่ต่อตนเองที่จะเรียน
กล่าวไไว้ตามประสบกการณ์ แต่ถ้าใครรมีวิธีที่ดีกว่า ก็ยิยิ่งดี ข้อที่ควรจําต่อไปก็คือ นักศึ
ให้เก่งเท่านั้น จะต้องเรียนให้เก่งกว่าครู
า บาอาจารย์ด้ด้วย มิฉะนั้นโลกกจะเจริญได้อย่างไร
า
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เรี ย นเพื่ อสอบ ห รื อ ส อ บ เ พื่ อ เรี ย น หรื อเรี ย น เพื่ อเรี ย น
ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์
ผมได้รับจดหมายจากนักเรียนเก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคน ที่ไปศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา บางคนมักจะบ่นในทํานองที่ว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกันนี้ พวกเขาดู
หนังสือกันไม่ใคร่ทัน แม้พวกอเมริกันเองที่อ่านเร็วเข้าใจเร็ว ก็มักจะดูหนังสือไม่ใคร่ทัน เพราะตามมหาวิทยาลัยเขาสอบไล่
(examination) และทดสอบ (test) กันบ่อยๆ ในภาคการเรียนหนึ่งจะต้องมีการทดสอบหลายครั้ง แล้วมีการสอบไล่อย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง ฉะนั้น ถ้าใครอยากจะสอบไล่ได้ ก็ต้องรีบๆ เตรียมตัวสอบอยู่เสมอ การอ่านหนังสือตําราเพื่อเตรียมสอบนั้น
ก็ต้องอ่านแบบกินข้าวที่เรียกกันว่ายัด เป็นคําไม่สุภาพ คือ รีบๆ อ่านไม่ทันได้ย่อย ไม่ทันได้คิด ฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จ แม้ว่า
สอบไล่ได้คะแนนผ่านไป ดีบ้างไม่ดีบ้าง วิชาความรู้ที่ได้จากการอ่านเตรียมสอบนั้น มักจะบินกลับไปคืนสู่อาจารย์ คืนสู่
ตํารา มักจะไม่ติดตัวผู้อ่าน ลืมหมด ถ้าเป็นเช่นนี้จริง ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาเรียนกันเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อแสวงหา
วิชา
ในหน้าที่คณบดีที่เศรษฐศาสตร์ มีอาจารย์บางท่านมาปรารภกับผมว่า วิชาที่อาจารย์สอนอยู่นั้น ใคร่จะมี
การทดสอบเก็บคะแนนไว้บ้างสําหรับนักศึกษาในระหว่างที่สอนอยู่ เอาไปบวกกับคะแนนสอบไล่ปลายภาคการศึกษา ผมก็
เรียนถามอาจารย์นั้นว่าเพราะเหตุใด มักจะได้คําตอบว่า ถ้ามีการทดสอบละก็นักศึกษามักจะขะมักเขม้น ขยันอ่านตํารา
และฟังคําบรรยาย ถ้าไม่มีการทดสอบ นักศึกษามักจะเนือย ๆ ไป อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้จริง
ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาสอบเพื่อให้เรียน แล้วก็เรียนเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อแสวงหาวิชา
ผมปลงสังเวชดังๆ ให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ท่านก็ตอบว่า นักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนที่อื่น ถ้าไม่
ทดสอบเก็บคะแนนเอาไปรวมกับการสอบไล่ละก็ นักเรียนจะไม่เอาใจใส่ ขาดเรียนบ้าง ไม่เข้าห้องสมุดบ้าง เพราะไป ตี
กลองกับเดินขบวนเชียร์ ถือเป็นเรื่องสําคัญกว่าการเรียน ดูแต่ที่คณบดีสั่งให้นักศึกษาไปฟังคําบรรยายพิเศษซึ่งเชิญ
ศาสตราจารย์ที่มชี ื่อเสียงของโลกมาบรรยายซิ พอประกาศสั่งไปนักศึกษาก็มาถามว่าคําบรรยายพิเศษนี้เกี่ยวกับการสอบไล่
ไหม ถ้าไม่เกี่ยวกับการสอบไล่ก็จะไม่ไปฟัง ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า อ้อ นี่เขาเรียนเพื่อสอบ ถ้าไม่สอบก็ไม่เรียน
เมื่อผมเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนั้น เขามีภาคการศึกษาปีละสามภาค เรียนสามปี
เก้าภาค ถ้าสอบไล่ได้ก็เป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ในปีแรกเรียนไปฟังคําบรรยายไป เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือตําราไป ภาค
แรกก็ยังไม่มีสอบหรือทดสอบ ภาคสองก็แล้วไม่มีทดสอบหรือสอบไล่ มาสอบกันจริงๆ เมื่อปลายภาคสาม ถ้าสอบได้เขา
ชมเชยเรียกว่าผ่านการสอบไล่ชั้นกลาง (intermediate) ไปได้แล้ว พอขึ้นปีที่สอง มหาวิทยาลัยบอกว่าปีนี้เธออ่านหนังสือ
ตําราได้ตามชอบใจ ไม่มีสอบเลยทั้งปี ไปสอบเอาปีที่สามและสอบในตอนปลายปีเสียด้วย ผมก็เลยย่ามใจ ชอบตําราอะไร
ก็อ่านไปตามพอใจ หลักเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร ริคาโดว่าอย่างนี้ มาร์ชาลว่าอย่างนั้น
เคนส์มาแปรเป็นอีกอย่าง ฯลฯ อะไรมันถูกอะไรมันผิด เอามาใช้ที่เมืองไทยได้ไหม ยางกับดีบุกพิเศษอย่างไร รถไฟใน
ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร ทําไมอเมริกาจึงก้าวหน้าไปกว่าอังกฤษและยุโรป ทําไมนโยบายเศรษฐกิจจึงขัดกับ
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นโยบายสังคม มุสโสสลินีปฏิรูปที่อิตาลี
า อย่างไรบ้าง และเกี่ยวกับเศศรษฐกิจอย่างไร อารยธรรมตะวันตกต่างกับอารยธรรม
อ
ตะวันออกอย่างไร พุทธศาสนาต่
ท
างกักับศาสนาอื่นอยย่างไร ทําไมรัฐบาลอั
บ งกฤษจึงมัั่นคงเปรียบกับรรัฐบาล
ฝรัรั่งเศส ฯลฯ
ผมฟังแล้วอ่าน อ่านแแล้วคิด คิดแล้วฟัฟง ฟังแล้วอ่าน อ่านแล้วถกเถียงกับเพื่อน ถกกแพ้เพื่อนไปอ่านใหม่ ยังแพ้เพื่อนอยู่อีกก็
ถามครู ครูติเตียนกลัับไปอ่านใหม่ กลั
ก บมาเอาชนะคครูให้ได้ กลับมาาเถียงกับเพื่อนอีอีก ยิ่งอ่านยิ่งย่าามใจ ยิ่งเถียงยิงรู
่ ้ตัวว่าจน
ยิ่งจนยิ่งขวนขวาย ฯลฯ
ฯ พอปลายปีปีที่สาม ปากก็จัจด วิชาก็แน่น ครูออกข้อสอบบมาก็เอาที่อ่านนที่เถียงกับเพื่อนกับครูมา
บรรยายในคําตอบเป็ป็นฉากๆ ครูบอกว่
อ าวิชาแน่นพอใช้
พ ได้ รับปริญญาเกี
ญ ยรตินิยมได้
ม ผมมีความมพอใจ ผู้ดูแลนั
แ กเรียน
พอใจ ให้เงินรางวัลยีสิส่ ิบห้าปอนด์ไปเเที่ยวได้ รัฐมนตตรีคลังที่เมืองไททยเจ้าสังกัดมีความพอใจ
ว
เพื่อนนๆ ปลงสังเวชว่า เจ้าขรัวนี้
เรียนเพื่อเรียน แล้วยัังเรียนเพื่อไว้สอบด้
อ วย
คุ ณทั
ณ ้ ง หลายที่ เ ป็ นนิ สิ ต แผนกวิ ชาเศรษฐศาสสตร์ คณะพาณิ
ณิ ช ยศาสตร์ แ ล ะการบั ญ ชี จุ ฬาลงกรณ์
ฬ
มหาวิทยาลัย คุณคงไไม่แตกต่างกับลูกศิษย์ของผมทีที่ธรรมศาสตร์มากนั
า ก เพราะคุณก็
ณ รุ่นๆ เดียวกัน ความคิดความอ่
ค านก็
คงคล้ายคลึ
า งกัน ผมขขอถือวิสาสะถามมเหมือนกับที่ถามศิ
า ษย์ของผมหหน่อยเถอะ เราจจะเรียนเพื่อสอบบ หรือสอบเพือเรี
่อ ยน หรือ
จะเรียนเพื
ย ่อเรียนแล้วถึ
ว งเวลาสอบก็เหมือนปะเสือ เรราก็ชาย (หรือหญิ
ห ง) ชาติเชื้อ วิชาเกื้อก็จะสู้ดูสสัักหน จะมุ่งอย่างไรแน่?
คุณจะเลื
ณ อกอย่างไไหนก็เป็นเรื่องขของคุณ แต่ถ้าเป็
เ นผม ใครมาสสบประมาทว่าถถ้าไม่สอบแล้วไม่ควรเรียน
ผมจะยอมไม่ได้ เพราาะเรามามหาวิทยาลั
ท ย พ่อแม่หรื
ห อผู้อุปการะใหห้ทุน (ในกรณีของผมคื
ข
อประชชาชนทั้งประเทศ) หวังว่า
จะให้มาเรี
ม ยน คติที่พึงยึ
ง ดถือ คือ ถ้าไม่
ไ เรียนก็อย่าสออบ ไม่ใช่ถ้าไม่สอบก็
อ อย่าเรียน
ป๋วย อึ้งภากรณ์
ห 2510
15 สิงหาคม
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ประกาศสภามหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
ั
เรือ
่ ง ข้อบ ังค ับว่าด้วยการศึกษาขนปริ
ั้
ญญาตรี มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ พุทธศกราช
2548

เพือ
่ ให ้การศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินไปด ้วยความเรียบร ้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที1
่ /2548 เมือ
่ วันที่ 17
มกราคม พ.ศ.2548 จึงให ้วางข ้อบังคับไว ้ดังนี้
ข ้อ 1
ข ้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข ้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548”
ข ้อ 2
ข ้อบังคับนีใ้ ช ้บังคับตัง้ แต่ภาคต ้นปี การศึกษา 2548 เป็ นต ้นไป
ข ้อ 3
ให ้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ
่ ง ข ้อบังคับว่าด ้วย
การศึกษา ขัน
้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2521
และ ฉบับทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ข ้อ 4
ในข ้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดี
หมายความว่า
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ิ สังกัด
คณบดี
หมายความว่า
คณบดีคณะทีน
่ ส
ิ ต
ิ
ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสต
หมายความว่า
นิสต
ิ
งานทะเบียนนิสต
หมายความว่า
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบงานทะเบียน
ิ ในระดับวิทยาเขต
นิสต
ข ้อ 5
ให ้อธิการบดีเป็ นผู ้รักษาการตามข ้อบังคับนี้

ึ ษาและระบบการศก
ึ ษา
หมวด 1 การร ับเข้าศก
ข ้อ 6

ิ
การรับเข ้าเป็ นนิสต
กาหนดการและวิธก
ี ารรับเข ้าศึกษาให ้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่

ข ้อ 7

คุณสมบัตข
ิ องผู ้สมัคร
้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
7.1 สาเร็จชัน
7.2 ไม่เคยต ้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว ้นแต่ในกรณีทโี่ ทษนัน
้ เกิดจาก
ความผิดอันได ้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็ นลหุโทษ
7.3 ไม่เคยเป็ นผู ้มีความประพฤติเสียหาย
7.4 ไม่เป็ นคนวิกลจริต และไม่เป็ นโรคติดต่อร ้ายแรงหรือโรคอืน
่ ซึง่ สังคม รังเกียจ
่ ออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
7.5 ไม่เคยถูกคัดชือ
ระบบการศึกษา
8.1 ปี การศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคต ้น และ
ภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร ้อน (summer session)
ต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาคก็ได ้ ภาคการศึกษาหนึง่ ๆ มีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น ้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร ้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6
สัปดาห์ ทัง้ นี้ต ้องมีชวั่ โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ
การจัดภาคการศึกษาทีแ
่ ตกต่างไปจากนี้ จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี
8.2 การศึกษาใช ้ระบบหน่วยกิต โดยหนึง่ หน่วยกิตเทียบเท่ากับการบรรยาย
หรือการอภิปรายสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมงต่อหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ หรือ
เทียบเท่ากับการปฏิบต
ั ก
ิ ารสัปดาห์ละ 2-3 ชัว่ โมงต่อหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ
8.3 การสอน บรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัตก
ิ าร ให ้ใช ้เวลาสอนหรือ
อภิปราย 50 นาที ต่อ 1 ชัว่ โมง

ละ ปี การศึกษา

ข ้อ 8

ข ้อ 9

การลงทะเบียนเรียน
9.1 กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธก
ี ารลงทะเบียนเรียน ให ้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละภาคการศึกษา
9.2 การลงทะเบียนเรียน จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา และ
ิ สังกัด
เป็ นไปตามข ้อกาหนดของหลักสูตรและข ้อกาหนดของคณะทีน
่ ส
ิ ต
ิ จะต ้องลงทะเบียนเรียนไม่
9.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสต
ตา่ กว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในการศึกษาภาคฤดูร ้อน
ลงทะเบียนเรียนได ้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ยกเว ้น ในกรณีทแ
ี่ ผนการศึกษาของ
หลักสูตรนัน
้ ได ้กาหนดไว ้เป็ น อย่างอืน
่ ให ้ปฏิบัตต
ิ ามแผนการศึกษาที่
ิ ภาคการศึกษาสุดท ้ายทีจ
กาหนดไว ้ หรือเป็ นนิสต
่ ะสาเร็จการศึกษา และมี
จานวนหน่วยกิตคงเหลือทีจ
่ ะลงทะเบียนเรียนตา่ กว่า 9 หน่วยกิต ให ้อาจารย์
ทีป
่ รึกษาเป็ นผู ้อนุมัต ิ
ิ มีความจาเป็ นต ้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจานวนหน่วยกิตรวมแตก
กรณีทน
ี่ ส
ิ ต
ต่างไปจากนี้ ให ้เป็ นอานาจของคณบดีเจ ้าสังกัดในการอนุมัต ิ
ิ อาจลงทะเบียนเรียนล่าช ้ากว่ากาหนดของมหาวิทยาลัยได ้ โดยกระทาได ้
9.4 นิสต
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ส่วนใน ภาคฤดูร ้อนให ้เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ ้นกาหนดการลงทะเบียนล่าช ้าแล ้ว
จะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากคณบดีเจ ้าสังกัด
ิ จะต ้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครัง้
9.5 นิสต
ิ ทีม
ิ กับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ปฏิบต
นิสต
่ ห
ี นีส
้ น
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดเงือ
่ นไขของ
ิ ธิลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยทีป
่ ระกาศไว ้ จะไม่มส
ี ท
ิ ทีไ่ ม่มส
ิ ธิในการลงทะเบียนเรียน แต่ได ้ลงทะเบียนเรียนและชาระ
9.6 นิสต
ี ท
ิ ธิขอค่าธรรมเนียมการศึกษานัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล ้ว จะไม่มส
ี ท
้ ๆ
คืน
ิ ลงทะเบียนเรียนน ้อยกว่า 6 คน คณบดีเจ ้าสังกัด รายวิชามี
9.7 รายวิชาทีม
่ น
ี ส
ิ ต
อานาจในการสัง่ ปิ ดการสอนในรายวิชานัน
้ ๆ ได ้ โดยคืนค่าหน่วยกิตยกเว ้น
กรณีชาระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ไม่มก
ี ารจ่ายเพิม
่ หรือถอนคืน
้ เรียนของนิสต
ิ ให ้ถือเกณฑ์ดงั นี้
9.8 การเทียบชัน
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 1
9.8.1 สอบไล่ได ้ 1-34 หน่วยกิต
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 2
9.8.2 สอบไล่ได ้ 35 หน่วยกิตขึน
้ ไป
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 3
9.8.3 สอบไล่ได ้ 69 หน่วยกิตขึน
้ ไป
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 4
9.8.4 สอบไล่ได ้ 103 หน่วยกิตขึน
้ ไป
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 5
9.8.5 สอบไล่ได ้ 137 หน่วยกิตขึน
้ ไป
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ิ ชัน
้ ปี ท ี่ 6
9.8.6 สอบไล่ได ้ 171 หน่วยกิตขึน
้ ไป
ให ้เทียบเป็ นนิสต
ข ้อ 10 การขอเพิม
่ ขอลด ขอถอนรายวิชา และการเรียนรายวิชาทีม
่ วี ช
ิ าบังคับก่อน
10.1 การขอเพิม
่ ขอลด หรือการเปลีย
่ นแปลงรายวิชาเรียน หมูเ่ รียน
จะกระทาได ้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูร ้อน
ให ้เป็ นไปตามระเบียบว่าด ้วยการศึกษาภาคฤดูร ้อน โดยจะต ้องได ้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
10.2 การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วน
ั เปิ ด
ภาคการศึกษาภาคปกติ จะไม่บน
ั ทึกอักษร W (withdrawn) หากขอถอนวิชา
เรียนบางรายวิชาหลังจาก 30 วัน นับตัง้ แต่วน
ั เปิ ดภาคการศึกษาภาคปกติ จะ
บันทึกอักษร W ในรายวิชานัน
้ ๆ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร ้อน ไม่มก
ี ารบันทึก
อักษร W
ิ มีสท
ิ ธิทจ
10.3 นิสต
ี่ ะของดเรียนบางรายวิชาได ้ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันเปิ ดภาคเรียน หรือภายในกาหนดในปฏิทน
ิ การศึกษาของแต่ละ ปี
การศึกษา แต่จานวนหน่วยกิตทีค
่ งเหลือจะต ้องไม่น ้อยกว่า 9 หน่วยกิต หาก
มีความจาเป็ นต ้องงดเรียนหลังจาก 60 วัน นับตัง้ แต่วน
ั เปิ ดภาคการศึกษา
หรือเมือ
่ งดเรียนแล ้ว จานวนหน่วยกิตคงเหลือน ้อยกว่า 9 หน่วยกิต จะต ้อง
ได ้รับการอนุมัตจิ ากคณบดีเจ ้าสังกัดทัง้ นีต
้ ้องดาเนินการให ้แล ้วเสร็จก่อนวัน
สอบไล่ของภาคการศึกษานัน
้ ๆ

ิ จะต ้องชาระเงิน
10.4 ในการขอเปลีย
่ นรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครัง้ นิสต
ค่าลงทะเบียนเรียนเพิม
่ ถ ้ารายวิชาทีข
่ อเปลีย
่ นมีจานวนเงินค่าลงทะเบียน
เรียนรวมกันมากกว่าผลรวมของจานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชา
เดิม เว ้นแต่ได ้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่ายไว ้แล ้วไม่ต ้องชาระ
เงินเพิม
่ ในกรณีเพิม
่ รายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได ้กรณีของดเรียน
10.5 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีม
่ วี ช
ิ าบังคับก่อน (prerequisite)
มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ิ
10.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึง่ รายวิชาใดทีม
่ วี ช
ิ าบังคับก่อน นิสต
จะต ้องสอบได ้วิชาบังคับก่อน มิฉะนัน
้ ให ้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานัน
้ ๆ เป็ นโมฆะ การผ่อนผันไม่ให ้เป็ นโมฆะ จะต ้องได ้รับ
อนุมัตจิ ากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนการลงทะเบียนเรียน และ
ิ ปี สุดท ้ายของหลักสูตรทีจ
จะต ้องเป็ นนิสต
่ ะจบการศึกษาในปี
การศึกษานัน
้
ิ อาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนือ
10.5.2 นิสต
่ งควบคูก
่ ับรายวิชาบังคับก่อนที่
เคยสอบตก (ได ้ F) มาแล ้ว โดยความเห็ นชอบ ของอาจารย์ท ี่
ปรึกษา ทัง้ นี้ ผลการเรียนของวิชาต่อเนือ
่ งจะไม่เป็ นโมฆะไม่วา่ ผล
การเรียนของวิชาบังคับก่อนจะสอบได ้หรือสอบตก แต่จะนาผลการ
เรียนของวิชาต่อเนื่องและวิชาบังคับก่อนมาคานวณแต ้มคะแนน
เฉลีย
่ สะสมตามปกติ
ิ ทีล
10.5.3 นิสต
่ งทะเบียนเรียนวิชาต่อเนือ
่ งควบคูก
่ ับวิชาบังคับก่อน หากงด
เรียนวิชาบังคับก่อน จะต ้องงดเรียนวิชาต่อเนือ
่ งใน คราวเดียวกัน
ด ้วย หากไม่งดเรียนวิชาต่อเนื่อง จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนวิชา
ต่อเนือ
่ งนัน
้ เป็ นโมฆะ เว ้นแต่ได ้รับการผ่อนผันจากคณบดี

ึ ษา
หมวด 2 ค่าธรรมเนียมการศก
ข ้อ 11 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให ้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
อนุมัตข
ิ องทีป
่ ระชุมคณบดี
ิ จะต ้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธ ี ตามขัน
11.2 นิสต
้ ตอน และตามวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียม การศึกษาให ้เป็ น
อานาจของคณบดีเจ ้าสังกัด โดยผ่อนผันได ้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา การ
ยกเว ้นไม่ต ้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให ้เป็ นอานาจของอธิการบดี
ิ มีสท
ิ ธิทจ
11.3 นิสต
ี่ ะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยให ้
จัดทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ประเภททีจ
่ ะได ้รับการยกเว ้น

ึ ษา
หมวด 3 ระเบียบการศก
ข ้อ 12 ระเบียบการเรียน การสอบ
12.1 ระเบียบการเรียน
ิ จะต ้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ
12.1.1 นิสต
การลาพักการศึกษาจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบการลาพักการศึกษา
ิ จะต ้องมีเวลาเรียนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของเวลาเรียน
12.1.2 นิสต
ิ ธิเข ้าสอบไล่วช
ทัง้ หมดของรายวิชานัน
้ จึงจะมีสท
ิ านัน
้ ๆ เว ้นแต่จะ
ได ้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชานัน
้ ๆ
12.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน
12.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป็ นการลงทะเบียน
รายวิชาตามหลักสูตร จะมีการรายงานผลการเรียนตามข ้อ 13.2.1
และนาผลการเรียนมาคิดแต ้มคะแนนเฉลีย
่ สะสม

12.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เป็ นการลงทะเบียน
เรียนเพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้ จะรายงานผลการเรียนเป็ น S หรือ U โดย
ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่ต ้องเรียนซ้าเมือ
่ ได ้รับผลการ
เรียนเป็ น U การวัดผลผู ้ลงทะเบียนเรียนประเภท Audit ให ้อยูใ่ น
ดุลพินจ
ิ ของอาจารย์ประจาวิชา
12.3 ระเบียบการสอบ
12.3.1 การสอบแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และ
การสอบไล่
12.3.2 การกาหนดจานวนครัง้ วิธก
ี ารสอบ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของอาจารย์
ประจาวิชา
12.3.3 ระเบียบการสอบ ให ้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ิ ทีไ่ ม่ได ้เข ้าสอบตามกาหนดโดยมีเหตุผลความจาเป็ น จะต ้องยืน
12.3.4 นิสต
่
ขอสอบชดใช ้ต่ออาจารย์ประจาวิชาภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วน
ั สอบ
้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วน
วิชานัน
้ และให ้สอบให ้เสร็จสิน
ั สอบ
ตามปกติของวิชานั น
้ หากพ ้นกาหนดให ้ถือว่าขาดสอบ กรณีทม
ี่ ี
ความจาเป็ นต ้องสอบเกิน 30 วัน ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของอาจารย์
ประจาวิชา
ิ ทีท
12.3.5 นิสต
่ จ
ุ ริตในการสอบ ให ้ถือว่าสอบตก (ได ้ F) ในวิชานัน
้ และถือว่า
ิ จะต ้องได ้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ
ผิดวินัยนิสต
ิ ธิทจ
ิ
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาวิชามีสท
ี่ ะไม่อนุญาตให ้นิสต
ถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานั น
้ ได ้
ข ้อ 13 ผลการเรียน
13.1 ผลการเรียนเป็ นสิง่ ทีแ
่ สดงความสามารถในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ซึง่ สามารถ
วัดได ้จากการสอบข ้อเขียนและหรือการปฏิบต
ั งิ าน และหรือ ผลงานอืน
่ ๆ ที่
ได ้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาวิชา แล ้วประเมินเป็ นระดับคะแนน การ
รายงานผลการเรียนให ้รายงานทัง้ ระดับคะแนน และแต ้มระดับคะแนน
13.2 ระดับคะแนน เทียบเป็ นแต ้มระดับคะแนน ดังนี้
13.2.1 ระดับคะแนนทีม
่ แ
ี ต ้มระดับคะแนน
ระดับคะแนน A
แต ้มระดับคะแนน 4.0
ระดับคะแนน B+
แต ้มระดับคะแนน 3.5
ระดับคะแนน B
แต ้มระดับคะแนน 3.0
ระดับคะแนน C+
แต ้มระดับคะแนน 2.5
ระดับคะแนน C
แต ้มระดับคะแนน 2.0
ระดับคะแนน D+
แต ้มระดับคะแนน 1.5
ระดับคะแนน D
แต ้มระดับคะแนน 1.0
ระดับคะแนน F
แต ้มระดับคะแนน 0
13.2.2 ระดับคะแนนทีไ่ ม่มแ
ี ต ้มระดับคะแนน
I ยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
S พอใจ (satisfactory)
U ยังไม่พอใจ
(unsatisfactory)
N ยังไม่ทราบระดับคะแนน
(grade not reported)
P ผ่าน (passed)
NP ไม่ผา่ น
(not passed)
ิ ลงทะเบียนเรียน
ระดับคะแนน S และ U ใช ้สาหรับรายวิชาทีน
่ ส
ิ ต
ประเภท Audit
ิ เป็ นผู ้ใช ้และให ้ใช ้ระดับคะแนนนี้
ระดับคะแนน N หน่วยงานทะเบียนนิสต
เฉพาะกรณีทย
ี่ ังไม่ได ้รับรายงานผลการเรียน
ระดับคะแนน P ใช ้สาหรับรายวิชาทีไ่ ม่นาค่าของหน่วยกิตมาคานวณแต ้ม
คะแนนเฉลีย
่ สะสม และการฝึ กงานทีไ่ ม่มห
ี น่วยกิตหรือรายวิชาทีม
่ ก
ี ารเทียบโอนจาก
การลงทะเบียนเรียนข ้ามสถาบัน
ิ มีงานบางส่วนในวิชานัน
ระดับคะแนน I ใช ้เฉพาะกรณีทน
ี่ ส
ิ ต
้ ยังไม่สมบูรณ์
แต่มผ
ี ลการเรียนอย่างอืน
่ ๆ ของวิชานัน
้ ตลอดของภาคการศึกษาเป็ นทีพ
่ อใจของ
อาจารย์ผู ้สอน

13.3 ระดับคะแนนต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
A =
ดีเยีย
่ ม
(excellent)
B+ =
ดีมาก
(very good)
B
=
ดี
(good)
C+ =
ค่อนข ้างดี
(above average)
C
=
พอใช ้
(average)
D+ =
อ่อน
(below average)
D
=
อ่อนมาก
(poor)
F
=
ตก
(fail)
้ ก่อนสิน
้ ภาคการศึกษาปกติ
13.4 การแก ้ไขระดับคะแนน I จะต ้องกระทาให ้เสร็ จสิน
ิ ผู ้นัน
ถัดไป หากไม่ปฏิบัตต
ิ ามนี้ ให ้ถือว่านิสต
้ สอบตก (ได ้ F) รายวิชานัน
้ โดย
อัตโนมัต ิ การผ่อนผันจะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชาและ
โดยอนุมัตข
ิ องคณบดีเจ ้าสังกัดรายวิชานัน
้
13.5 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม
ิ ให ้คิดจากแต ้มระดับ
13.5.1 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมของนิสต
ิ ลงทะเบียนเรียน ทัง้ รายวิชาทีส
คะแนนทุกรายวิชาทีน
่ ส
ิ ต
่ อบได ้
และรายวิชาทีส
่ อบตก
ิ ทีย
13.5.2 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมของนิสต
่ ้ายสาขาวิชาเอก ย ้าย
หลักสูตร ย ้ายคณะ ให ้คิดแต ้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาทีม
่ ี
ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกทีร่ ับเข ้า ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาที่
เทียบให ้หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาทีไ่ ม่ ปรากฏในหลักสูตรสาขา
ิ จะเรียนได ้แต ้มระดับคะแนนอย่างไรจะ
วิชาเอกทีร่ ับเข ้า ไม่วา่ นิสต
ไม่นามาคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม
ิ ทีโ่ อนมาจาก
13.5.3 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมของนิสต
ิ ทีจ
สถานศึกษาอืน
่ และนิสต
่ บอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได ้รับ
อนุมัตใิ ห ้เข ้าศึกษาต่อให ้คิดเฉพาะแต ้มระดับคะแนนของรายวิชาที่
เรียนใหม่เท่านัน
้
13.5.4 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม เพือ
่ พิจารณาสถานภาพทาง
ิ ตามเกณฑ์ในข ้อ 25.4.10 และ 25.4.11 นัน
การศึกษาของนิสต
้
้ สุดการศึกษา ภาคต ้นและภาคปลาย
ให ้คิดปี ละสองครัง้ คือเมือ
่ สิน
ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร ้อน ให ้นาไปนั บรวมกับผลการศึกษา
ภาคต ้นถัดไป เว ้นแต่กรณี ผู ้จบการศึกษาในภาคฤดูร ้อน
ิ
13.6 ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียนให ้แก่นส
ิ ต
ิ ค ้างชาระหนี้สน
ิ ในภาควิชาและในคณะนัน
หากนิสต
้ ๆ
13.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให ้แก่
ิ หากนิสต
ิ ค ้างชาระหนี้สน
ิ ภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่
นิสต
มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแม ้จะได ้มีการประกาศผลการเรียนไปแล ้วก็ตาม
ข ้อ 14

การเรียนในภาคฤดูร ้อน ให ้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด ้วยการศึกษาภาค
ฤดูร ้อน

ข ้อ 15 การฝึ กงาน
ิ จะต ้องรับการฝึ กงานตามทีร่ ะบุไว ้ในหลักสูตร ถ ้าผู ้ใดปฏิบต
15.1 นิสต
ั งิ านไม่
ครบถ ้วนให ้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต ้องการแห่งหลักสูตรของ
คณะนัน
้
ิ จะต ้องประพฤติตนและปฏิบต
15.2 ในระหว่างการฝึ กงาน นิสต
ั งิ านตามระเบียบวินัย
ทุกประการ หากฝ่ าฝื น ผู ้ควบคุมซึง่ เป็ นอาจารย์หรือบุคคลจากภายนอกอาจ
พิจารณาส่งตัวกลับ และให ้ถือว่าการฝึ กงานนัน
้ ไม่สมบูรณ์
ข ้อ 16 การย ้ายคณะและการเปลีย
่ นสาขาวิชาเอก
16.1 ระเบียบเกีย
่ วกับการย ้ายคณะ
ิ ไม่มส
ิ ธิย ้ายคณะ
16.1.1 ผู ้ทีพ
่ ้นสภาพนิสต
ี ท
16.1.2 การย ้ายคณะจะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากผู ้ปกครอง อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ิ ขอย ้ายเข ้า
คณบดีเจ ้าสังกัดเดิม และคณะกรรมการประจาคณะทีน
่ ส
ิ ต

ิ จะขอย ้ายคณะได ้ ต่อเมือ
16.1.3 นิสต
่ ได ้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิม
มาแล ้วไม่ตา่ กว่าสองภาคการศึกษาปกติ
ิ ทีย
16.1.4 นิสต
่ ้ายคณะจะต ้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นคณะทีต
่ นย ้ายเข ้าอย่างน ้อย
่ าคการศึกษาปกติกอ
ิ ธิขอรับปริญญาหรือ
สีภ
่ นจบการศึกษาจึงจะมีสท
ิ ทีย
อนุปริญญา ทัง้ นีย
้ กเว ้นนิสต
่ ้ายหลักสูตรภายในคณะเดิม โดยไม่
ิ ทีก
เปลีย
่ นสาขาวิชาเอก และนิสต
่ ลับเข ้าศึกษาในคณะเดิมแล ้วย ้าย
ไปศึกษาในคณะอืน
่ และย ้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคารบหนึง่
โดยไม่เปลีย
่ นสาขาวิชาเอกทีเ่ คยเรียนอยูแ
่ ต่เดิมในคณะเดิมนั น
้
ิ จะขอย ้ายเรียนจากหลักสูตรเดิม ไปเรียนหลักสูตรใหม่ในคณะ
16.1.5 นิสต
เดียวกันได ้ โดยความเห็นชอบของหัวหน ้าภาควิชาเจ ้าสังกัดและ
ได ้รับอนุมัตโิ ดยคณบดีเจ ้าสังกัด
16.2 ระเบียบเกีย
่ วกับการย ้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
16.2.1 การย ้ายสาขาวิชาเอกจะกระทาได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน ้าภาควิชาเจ ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหน ้าภาควิชาเจ ้าสังกัด
สาขาวิชาเอกใหม่ และคณะกรรมการประจาคณะ
ิ ทีย
ิ ย ้าย
16.2.2 นิสต
่ ้ายสาขาวิชาเอก จะต ้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นภาควิชาทีน
่ ส
ิ ต
ิ ธิ
เข ้าไม่ตา่ กว่าสองภาคการศึกษาปกติกอ
่ นจบการศึกษา จึงจะมีสท
รับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข ้อ 17 การรับโอน
17.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี้
17.1.1 มีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามข ้อ 7
ิ นั กศึกษาจากสถานศึกษาทีม
17.1.2 เป็ นนิสต
่ หาวิทยาลัยรับรอง
้ ปี ทีห
17.1.3 สอบได ้ครบถ ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชัน
่ นึง่ ของสถานศึกษา
เดิมเป็ นอย่างตา่
17.1.4 มีแต ้มระดับคะแนนะเฉลีย
่ สะสมนั บถึงภาคการศึกษาสุดท ้ายก่อนการ
ขอโอนไม่ตา่ กว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
17.2 การพิจารณารับโอนให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของคณบดีคณะทีจ
่ ะรับโอน และต ้อง
ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ิ รับโอน จะต ้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่น ้อยกว่าสีภ
่ าคการศึกษา
17.3 นิสต
ปกติแต่ไม่เกินสองเท่าของจานวนภาคการศึกษาปกติทจ
ี่ าเป็ นต ้องศึกษา
ิ
เพือ
่ ให ้ได ้หน่วยกิตทีค
่ งเหลือจนครบถ ้วน มิฉะนัน
้ จะหมดสภาพการเป็ นนิสต
ในการนีใ้ ห ้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ และ
เศษทีเ่ กินเก ้าหน่วยกิตเทียบเป็ นหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ
ข ้อ 18 การรับเข ้าศึกษาต่อ
18.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณา แต่เฉพาะผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเป็ น
อย่างตา่ จากสถานศึกษาทีม
่ หาวิทยาลัยรับรองเท่านัน
้ โดยทีผ
่ ู ้นัน
้ จะต ้องมี
คุณสมบัตค
ิ รบถ ้วนตามข ้อ 7
18.2 การรับเข ้าศึกษาในกรณีอน
ื่ ๆ ให ้ใช ้หลักเกณฑ์โดยอนุโลมตามข ้อ 17 ยกเว ้น
ข ้อ 17.3
18.3 ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต ้องไม่เกินสองเท่าของจานวนภาค
การศึกษาปกติทจ
ี่ าเป็ นต ้องศึกษา เพือ
่ ให ้ได ้หน่วยกิตทีต
่ ้องเรียนจนครบถ ้วน
การเทียบจานวนหน่วยกิตเป็ นจานวนภาคการศึกษาปกติให ้ถือเกณฑ์ในข ้อ
17.3
ข ้อ 19 เกณฑ์การเทียบรายวิชา
ิ ทีส
ิ ธิเทียบรายวิชา ยกเว ้นนิสต
ิ ของ
19.1 นิสต
่ อบคัดเลือกเข ้ามาใหม่ ไม่มส
ี ท
ิ เนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีพ
่ ้นสภาพนิสต
่ งจากผลการเรียนเฉลีย
่ สะสม
ิ ธิขอเทียบ
ตา่ กว่า 1.5 หรือ ตา่ กว่า 1.75 เป็ นเวลา 2 ครัง้ ติดต่อกัน จึงจะมีสท
ิ ในโครงการใด ๆ ทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในโครงการว่าสามารถ
รายวิชา หรือเป็ นนิสต
ิ ธิขอเทียบรายวิชา
ขอเทียบรายวิชาได ้ จึงจะมีสท

ิ ทีย
19.2 การเทียบรายวิชาสาหรับนิสต
่ ้ายคณะ ย ้ายหลักสูตร หรือย ้ายสาขา
วิชาเอก เทียบให ้เฉพาะรายวิชาทีป
่ รากฏอยูใ่ นหลักสูตรของคณะ สาขา
วิชาเอกทีร่ ับเข ้า กรณีทรี่ ายวิชานัน
้ คณะหรือสาขาวิชาเอกถือว่าเป็ นรายวิชา
เอก วิชาเฉพาะ จะเทียบให ้เฉพาะรายวิชาทีไ่ ด ้ระดับคะแนนตัง้ แต่ C หรือ 2.0
ขึน
้ ไป
ิ ทีร่ ับโอนมาจากสถานศึกษาอืน
19.3 นิสต
่ มีเกณฑ์การเทียบรายวิชาดังนี้
19.3.1 เป็ นรายวิชาทีเ่ ทียบได ้กับรายวิชาในหลักสูตรของคณะทีร่ ับเข ้า
19.3.2 ได ้ระดับคะแนนตัง้ แต่ C หรือ 2.0 ขึน
้ ไป
19.3.3 เทียบได ้ไม่เกินกึง่ หนึง่ ของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่
รับเข ้า
ิ ทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเข ้าศึกษาต่อตามนโยบาย หรือ
19.4 นิสต
ิ ธิเทียบรายวิชาได ้โดยอนุโลมตามข ้อ 19.3 หรือ 19.6 แล ้วแต่
ข ้อตกลงมีสท
คุณวุฒ ิ
19.5 การเทียบรายวิชาให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของภาควิชาเจ ้าของรายวิชา และโดย
อนุมัตข
ิ องคณบดีเจ ้าสังกัด
ิ ทีไ่ ด ้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
19.6 การเทียบรายวิชา สาหรับนิสต
19.6.1 เป็ นรายวิชาทีป
่ รากฏในหลักสูตรของคณะทีร่ ับเข ้า
19.6.2 เทียบได ้ไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่
รับเข ้า
19.7 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็ นกลุม
่ วิชา การเทียบโอนจาก
ประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอน
จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ให ้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ิ ทีม
ิ ธิขอเทียบรายวิชาเรียน เพือ
19.8 นิสต
่ ส
ี ท
่ ยกเว ้นไม่ต ้องเรียน ให ้ดาเนินการขอ
เทียบรายวิชาเรียนต่อคณบดีเจ ้าสังกัด และส่งหลักฐานการขออนุมัตถ
ิ งึ
ิ ภายในภาคการศึกษาปกติแรกทีน
ิ ย ้ายคณะ ย ้าย
หน่วยงานทะเบียนนิสต
่ ส
ิ ต
สาขาวิชาเอก ได ้รับคัดเลือกเข ้าศึกษาหรือโอนมาจากสถานศึกษาอืน
่ หาก
พ ้นกาหนดนี้ สิทธิทจ
ี่ ะขอเทียบรายวิชาเป็ นอันหมดไป กรณีทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ น
ไม่อาจดาเนินการให ้แล ้วเสร็จตามกาหนดให ้อยูใ่ นอานาจของคณบดีในการ
พิจารณาอนุมัต ิ
ข ้อ 20 การเรียนเพือ
่ เปลีย
่ นแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม
20.1 รายวิชาทีจ
่ ะขอเรียนเพือ
่ เปลีย
่ นแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถ ้าเป็ นการเรียน
ซ้าจะต ้องเป็ นรายวิชาทีไ่ ด ้แต ้มระดับคะแนนตา่ กว่า 2.0 ถ ้าเป็ นรายวิชาอืน
่
ิ
จะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากคณบดีเจ ้าสังกัดของนิสต
20.2 การคิดแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมจะต ้องคิดทัง้ คะแนนเดิม และคะแนนใหม่
สาหรับรายวิชาทีเ่ รียนซ้า
ิ จะลงทะเบียนเรียนซ้าได ้โดยต ้องเรียนรายวิชาอืน
20.3 ในแต่ละภาคการศึกษา นิสต
่
ิ
ๆ ในหลักสูตรไม่ตา่ กว่า 9 หน่วยกิต ยกเว ้นในกรณีทน
ี่ ส
ิ ต
เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแล ้ว แต่ระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม
ไม่ถงึ เกณฑ์ ก็อาจเรียนซ้าเฉพาะวิชาทีจ
่ ะเรียนเพือ
่ ยกระดับคะแนนได ้
20.4 การเรียนซ้าต ้องได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษาทุกรายวิชา
ข ้อ 21 การลงทะเบียนเรียนข ้ามสถานศึกษา
ิ อาจลงทะเบียนเรียนข ้ามสถานศึกษาได ้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็ น
21.1 นิสต
การลงทะเบียนเรียนเพือ
่ เพิม
่ พูนความรู ้ ประเภท Audit
ิ ทีป
21.2 นิสต
่ ระสงค์จะลงทะเบียนเรียนข ้ามสถานศึกษาเพือ
่ นั บหน่วยกิตในหลักสูตร
จะต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไขข ้อใดข ้อหนึง่ ดังนี้
ิ ทีอ
21.2.1 เป็ นนิสต
่ ยูใ่ นโครงการของหลักสูตรทีจ
่ ัดให ้มีการเรียนการสอน
ร่วมระหว่างสถาบัน โดยได ้รับความเห็นชอบจากคณะเจ ้าของ
หลักสูตร
ิ ปี สด
21.2.2 เป็ นนิสต
ุ ท ้ายทีจ
่ ะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาทีจ
่ ะเรียนไม่เปิ ด
สอนในภาคการศึกษานัน
้ ๆ

21.2.3 รายวิชาทีจ
่ ะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอืน
่ จะต ้องเทียบได ้กับรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ภาควิชาและคณะเจ ้าของวิชา โดยถือเกณฑ์ เนือ
้ หาและจานวน
หน่วยกิตเป็ นหลัก ส่วนการอนุมัตใิ ห ้ลงทะเบียนเรียนข ้ามสถาบัน
ิ
ให ้เป็ นอานาจของคณบดีเจ ้าสังกัดนิสต
21.3 ผลการเรียนจากสถาบันอืน
่ ทีไ่ ปศึกษา ให ้บันทึกเป็ น P หรือ NP เท่านัน
้ และ
ไม่นาไปคิดแต ้มคะแนนเฉลีย
่ สะสม เว ้นแต่เป็ นการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีอ
่ ยูใ่ นหลักสูตรทีจ
่ ัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาบันนัน
้ ๆ ให ้บันทึกผลการเรียนตามข ้อ 13.2.1
และนาคานวณแต ้มคะแนนเฉลีย
่ สะสมได ้
21.4 การผ่อนผันเงือ
่ นไขตามข ้อ 21.2 จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ ้า
สังกัด และอนุมัตโิ ดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ข ้อ 22

การลา
22.1 การลาป่ วย ลากิจ ทีไ่ ม่เกิน 15 วัน ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของอาจารย์ทป
ี่ รึกษาในการ
อนุมัต ิ หากเกินจากนีต
้ ้องได ้รับความเห็นชอบจากหัวหน ้าภาควิชาและอนุมัต ิ
จากคณบดีเจ ้าสังกัด
ิ ทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ลาแล ้ว มีสท
ิ ธิได ้รับผ่อนผันด ้านการสอบ การนับเวลาเรียน
22.2 นิสต
และสิทธิอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเรียน การสอบ

ข ้อ 23

การลาพักการศึกษา
ิ อาจยืน
23.1 นิสต
่ คาร ้องขอลาพักการศึกษาได ้ในกรณีใดกรณีหนึง่ โดยคณบดีเป็ น
ผู ้อนุมัต ิ ดังต่อไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข ้ารับราชการทหาร
ิ ระหว่างประเทศหรือทุนอืน
23.1.2 ได ้รับทุนแลกเปลีย
่ นนิสต
่ ใดซึง่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนั บสนุน
23.1.3 ประสบอุบต
ั เิ หตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่ วย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให ้
ได ้ผลดีได ้
23.2 เมือ
่ มีเหตุผลอันควรนอกเหนือไปจากข ้อ 23.1 ให ้เป็ นอานาจของคณบดีเจ ้า
สังกัด
23.3 การลาพักการศึกษา กระทาได ้ครัง้ ละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันถ ้า
จาเป็ นต ้องลาพักการศึกษาต่อ ให ้ยืน
่ คาร ้องใหม่ การลาพักการศึกษา
ทุกครัง้ ต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้ปกครอง
ิ ทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ลาพักการศึกษาต ้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษา
23.4 นิสต
ิ
สถานภาพนิสต

ข ้อ 24

การลาออก
การลาออกจะต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้ปกครอง และอนุมัตโิ ดยคณบดีเจ ้าสังกัด

ิ
หมวด 4 สถานภาพนิสต
ิ
ข ้อ 25 สถานภาพนิสต
25.1 ผู ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข ้อบังคับการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี ของ
ิ การกาหนดชัน
้ ปี
มหาวิทยาลัย โดยถูกต ้องสมบูรณ์ ถือว่ามีสถานภาพนิสต
ิ ให ้เป็ นไปตามเกณฑ์ในข ้อ 9.8
ของนิสต
ิ ปกติ คือนิสต
ิ ทีส
25.2 นิสต
่ อบได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมไม่ตา่ กว่า 2.00
ิ รอพินจ
ิ ทีส
25.3 นิสต
ิ คือ นิสต
่ อบได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมตา่ กว่า 2.00
ิ จะสิน
้ สุดลงด ้วย
25.4 สถานภาพนิสต
25.4.1 ถึงแก่กรรม
25.4.2 ลาออก
25.4.3 ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึง่ ข ้อใดในข ้อ 7

ิ นั กศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งอืน
25.4.4 เป็ นนิสต
่ ด ้วย เว ้นแต่
สถานศึกษานัน
้ เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ด
25.4.5 ได ้รับอนุมัตอ
ิ นุปริญญาหรือปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล ้ว เว ้นแต่จะได ้รับอนุมัตจิ าก
อธิการบดีให ้เข ้าศึกษาต่อ
้ ภายในสามสัปดาห์ นับแต่วน
25.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนให ้เสร็จสิน
ั เปิ ดภาค
ิ
เรียน เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ ้าสังกัดนิสต
25.4.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพือ
่ รักษา
ิ ภายในสามสัปดาห์ นับแต่วน
สถานภาพนิสต
ั เปิ ดภาคเรียน เว ้นแต่
ิ
จะได ้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ ้าสังกัดนิสต
25.4.8 พักการศึกษาโดยไม่ได ้รับอนุญาต ตามระเบียบทีก
่ าหนดไว ้ใน
ข ้อบังคับนี้
ิ ครบกาหนดสองเท่าของจานวนปี การศึกษา
25.4.9 ดารงสถานภาพนิสต
ทัง้ หมดทีก
่ าหนดไว ้ในหลักสูตร หรือสองเท่าของจานวนภาค
การศึกษาปกติทจ
ี่ าเป็ นต ้องศึกษา เพือ
่ ให ้ได ้หน่วยกิตทีต
่ ้องเรียน
จบครบถ ้วนตามหลักสูตรแต่ยังศึกษาไม่ครบตามความต ้องการแห่ง
หลักสูตร การเทียบจานวนหน่วยกิตเป็ นจานวนภาคการศึกษาปกติ
ให ้ถือตามเกณฑ์ในข ้อ 17.3 การนับจานวนภาคการศึกษา ให ้นับทัง้
ภาคการศึกษาทีล
่ งทะเบียนเรียนและภาคการศึกษาทีล
่ าพัก
การศึกษาด ้วย
ิ ใหม่ทเี่ ข ้า
25.4.10 มีแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมตา่ กว่า 1.50 ยกเว ้นนิสต
ศึกษาเป็ นภาคแรก
25.4.11 มีแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมตา่ กว่า 1.75 เป็ นเวลาสองภาค
ิ
การศึกษาปกติตด
ิ ต่อกัน ทัง้ นี้ ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนิสต
ใหม่
25.4.12 ถูกลงโทษทางวินัยให ้ไล่ออกหรือให ้ออก
25.4.13 ต ้องโทษโดยคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จาคุก เว ้นแต่ความผิดทีเ่ ป็ นลหุ
โทษหรือความผิดอันได ้กระทาโดยประมาท
ิ จะมีบัตรประจาตัวนิสต
ิ เป็ นหลักฐาน เพือ
25.5 ผู ้ทีม
่ ส
ี ภาพภาพนิสต
่ ประกอบการใช ้สิทธิตา่ ง ๆ ที่
ิ พึงมีในมหาวิทยาลัย
นิสต

หมวด 5 การเสนอให้ร ับปริญญาและรางว ัลเรียนดี
ข ้อ 26 การขอรับและอนุมัตป
ิ ริญญาหรืออนุปริญญา
ิ ทีจ
ิ ธิขอรับปริญญา ต ้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ ้วนตามความ
26.1 นิสต
่ ะมีสท
ต ้องการแห่งหลักสูตรและข ้อกาหนดของภาควิชาและคณะ โดยมีแต ้มระดับ
คะแนนเฉลีย
่ สะสมตลอดหลักสูตรตัง้ แต่ 2.00 ขึน
้ ไป และมีเวลาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่ตา่ กว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่
ตา่ กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่ตา่ กว่า 10 ภาค
การศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 6 ปี ทัง้ นี้ ยกเว ้นผู ้ทีไ่ ด ้รับการเทียบโอน
รายวิชา
ิ จะต ้องสอบได ้ทุกรายวิชาทีล
ิ ธิขอรับปริญญา
26.2 นิสต
่ งทะเบียนเรียนไว ้ จึงจะมีสท
ได ้ กรณีทส
ี่ อบตก (ได ้ F) ในรายวิชาทีเ่ ป็ นวิชาเลือกเสรี อาจเลือกเรียน
รายวิชาอืน
่ ทดแทนได ้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ทีป
่ รึกษา หัวหน ้า
ภาควิชา และคณบดีเจ ้าสังกัด
ิ ทีเ่ รียนครบตามหลักสูตร และปฏิบต
26.3 นิสต
ั ค
ิ รบตามข ้อกาหนดและระเบียบแต่ได ้
แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมตา่ กว่า 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได ้
ิ ยืน
26.4 ให ้นิสต
่ คาร ้องแสดงความจานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาต่ออาจารย์ท ี่
ปรึกษาและคณบดีเจ ้าสังกัดตามลาดับ ภายใน 30 วัน นั บแต่
ิ คาดว่าจะสอบได ้หน่วยกิตครบ
วันเปิ ดเรียนของภาคการศึกษาสุดท ้าย ทีน
่ ส
ิ ต
่ ผู ้สมควรได ้รับ
ถ ้วนตามหลักสูตร คณบดีเป็ นผู ้พิจารณาเสนอชือ
ปริญญาหรืออนุปริญญา

ิ จะต ้องชาระหนีส
ิ ทัง้ หมดทีม
26.5 นิสต
้ น
่ ต
ี อ
่ มหาวิทยาลัย ต่อคณะ หรือต่อภาควิชา
้ ก่อน จึงจะได ้รับการเสนอชือ
่ เพือ
ให ้เรียบร ้อยเสร็จสิน
่ ขอรับ
ปริญญา หรืออนุปริญญา
ิ ทีส
่ ให ้ได ้รับปริญญาหรืออนุปริญญา จะต ้องเป็ นผู ้
26.6 นิสต
่ มควรได ้รับการเสนอชือ
ิ
ทีม
่ ค
ี วามประพฤติทไี่ ม่ขด
ั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสต
26.7 สภามหาวิทยาลัย เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัตป
ิ ริญญาหรืออนุปริญญา
26.8 พิธป
ี ระสาทปริญญากาหนดปี ละหนึง่ ครัง้
ข ้อ 27 การให ้ปริญญาเกียรตินย
ิ ม
ิ ทีม
ิ ธิได ้รับปริญญาเกียรตินย
27.1 คุณสมบัตด
ิ ้านการศึกษาของนิสต
่ ส
ี ท
ิ ม
27.1.1 ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
27.1.2 ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพือ
่ เปลีย
่ นแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม
27.1.3 ไม่เคยเรียนซ้าเพือ
่ นั บหน่วยกิตในรายวิชาทีไ่ ด ้ลงทะเบียนเรียน โดย
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) มาก่อน
27.1.4 ได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม 3.50 ขึน
้ ไป สาหรับเกียรตินย
ิ มอันดับ
หนึง่ และได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม 3.25 ขึน
้ ไป สาหรับ
เกียรตินย
ิ มอันดับสอง
27.1.5 เรียนจบภายในกาหนดเวลาไม่เกินจานวนปี ทีร่ ะบุไว ้ในหลักสูตร การนับ
ระยะเวลาเรียนเป็ นจานวนปี นัน
้ นับเฉพาะเวลาทีล
่ งทะเบียนเรียน
ิ ทีล
นิสต
่ งทะเบียนเรียนภาคฤดูร ้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท ้าย
ิ ธิได ้รับเกียรตินย
ของหลักสูตร ไม่มส
ี ท
ิ ม
ิ ทีม
ิ ธิได ้รับ
27.1.6 นิสต
่ ก
ี ารเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มส
ี ท
เกียรตินย
ิ ม กรณีเทียบมาจากมหาวิทยาลัยอืน
่ ๆ ในกรณีรับโอนมี
สิทธิได ้รับเกียรตินย
ิ ม หากรายวิชาทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้เทียบโอนนัน
้ มี
ผลการเรียนเฉลีย
่ ระดับเกียรตินย
ิ มและมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบตาม ข ้อ
27.1.1 ถึง 27.1.5 แต่จานวนหน่วยกิตทีเ่ ทียบโอนนัน
้ ต ้องไม่เกิน
ร ้อยละ 25 ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ิ ทีไ่ ด ้รับปริญญาเกียรตินย
ิ ธิประดับเครือ
27.2 นิสต
ิ ม มีสท
่ งหมายเกียรตินย
ิ ม
ข ้อ 28

รางวัลการเรียนดี
ิ ทีม
ิ ธิได ้รับรางวัลการเรียนดี จะต ้องมีแต ้มระดับคะแนนเฉลีย
นิสต
่ ส
ี ท
่ เฉพาะปี
การศึกษานัน
้ 3.50 ขึน
้ ไป และสอบได ้ทุกรายวิชา ทัง้ นี้ไม่นาผลการเรียนภาคฤดูร ้อนมาคิด
ิ จะต ้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติของปี
แต ้มระดับคะแนนเฉลีย
่ ด ้วย และนิสต
การศึกษานัน
้ ไม่น ้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตวิชาฝึ กงาน รายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนนัน
้ ต ้องไม่เป็ นรายวิชาทีเ่ รียนซ้าเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ารายวิชาที่
ิ ปี สุดท ้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยูใ่ นข่าย
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล ้ว นิสต
ของสิทธิได ้รับรางวัลการเรียนดี

ิ
หมวด 6 ความประพฤติและวิน ัยนิสต
ข ้อ 29 ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ิ
บริเวณมหาวิทยาลัย หมายถึง บริเวณทีต
่ งั ้ ของมหาวิทยาลัย สถานีและไร่ฝึกนิสต
ิ และทีต
และบริเวณทีต
่ งั ้ ของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ หอพักนิสต
่ งั ้ หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย
ิ
ข ้อ 30 วินัยนิสต
ิ ทุกคนมีหน ้าทีป
30.1 นิสต
่ ฏิบัตต
ิ นตามระเบียบและข ้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุก
ประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ การกระทาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทุจริต
ิ
ในการสอบถือว่าผิดวินัยนิสต
ิ ทุกคนมีหน ้าทีป
30.2 นิสต
่ ฏิบัตต
ิ ามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุก
โอกาส
ิ ทุกคนมีหน ้าทีร่ ักษาชือ
่ เสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว ้นการประพฤติ
30.3 นิสต
ใด ๆ ทีน
่ ามา หรืออาจนามาซึง่ ความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย

ิ มีหน ้าทีร่ ักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว ้นความประพฤติใด ๆ ซึง่ อาจ
30.4 นิสต
นามาซึง่ การแตกความสามัคคีในหมูค
่ ณะ
ิ ต ้องไม่เสพสุรา หรือสิง่ เสพติดอืน
ิ จะไม่
30.5 นิสต
่ ใดในบริเวณมหาวิทยาลัย นิสต
่ มเสีย
เสพสุราจนครองสติไม่อยู่ หรือเสพสิง่ เสพติดใด ๆ จนเป็ นสาเหตุให ้เสือ
แก่ตนเอง บิดา มารดา ผู ้ปกครอง และเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
ิ จะไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมือ
30.6 นิสต
่ อยูใ่ นบริเวณมหาวิทยาลัย
ิ ไม่กอ
ิ ด ้วยกัน หรือบุคคลอืน
30.7 นิสต
่ เรือ
่ งวิวาทกับนิสต
่ ภายใน หรือ ภายนอก
บริเวณมหาวิทยาลัย
ิ ไม่เล่นการพนันขันต่อไม่วา่ ประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
30.8 นิสต
ิ ไม่จัดสิง่ พิมพ์ สิง่ วาด หรือสิง่ เขียนอันอาจกระทบกระเทือนถึง ผู ้อืน
30.9 นิสต
่ ออก
โฆษณาเผยแพร่ โดยมิได ้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ิ ไม่นาขนบธรรมเนียม หรือวิธก
30.10 นิสต
ี ารอันไม่เหมาะสมมาปฏิบต
ั ิ ไม่วา่ ในหรือ
นอกบริเวณมหาวิทยาลัย
ิ ไม่จัดการประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไม่ได ้รับความเห็นชอบจาก
30.11 นิสต
มหาวิทยาลัย
ิ ไม่ทาลายทรัพย์สน
ิ ของมหาวิทยาลัย
30.12 นิสต
ิ ไม่นาสิง่ ของผิดกฎหมายเข ้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสงิ่ ของผิด
30.13 นิสต
กฎหมายไว ้ในครอบครอง
ิ ไม่ประพฤติตนเป็ นอันธพาล
30.14 นิสต
ิ ต ้องสามารถแสดงบัตรประจาตัวนิสต
ิ ได ้ทันที เมือ
30.15 นิสต
่ เจ ้าหน ้าที่
มหาวิทยาลัยหรือเจ ้าหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ขอตรวจสอบ
ิ มีหน ้าทีแ
30.16 นิสต
่ จ ้งให ้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล
ส่วนตัวหรือทีพ
่ ักอาศัย
ข ้อ 31 การลงโทษทางวินัย
ิ ทีก
31.1
การลงโทษนิสต
่ ระทาผิดทางวินัยมี 9 สถาน
31.1.1 ตักเตือนด ้วยวาจาหรือลายลักษณ์อก
ั ษร แล ้วแต่กรณี
31.1.2 ภาคทัณฑ์และทาทัณฑ์บน
31.1.3 ให ้ชดใช ้ค่าเสียหาย
31.1.4 ให ้พักการศึกษามีกาหนดตัง้ แต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปี การศึกษา
แล ้วแต่กรณี
31.1.5 ระงับการให ้ปริญญาหรืออนุปริญญา มีกาหนดไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
31.1.6 ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด ๆมีกาหนดไม่
เกิน 3 ปี การศึกษา
31.1.7 ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรมีกาหนดไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา
31.1.8 ให ้ออก
31.1.9 ไล่ออก
ิ มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ
31.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสต
่ ทาหน ้าที่
ิ และเสนอตามควรแห่ง
พิจารณาหรือสอบสวนการกระทาผิดทางวินัยของนิสต
ความผิดต่ออธิการบดี
ิ ตามควรแก่
31.3 คณะต่าง ๆ อาจวางระเบียบเพือ
่ ส่งเสริมความมีวน
ิ ัยของนิสต
กรณี เช่น จัดให ้มีระบบการให ้คะแนนความประพฤติ ฯลฯ
31.4 เมือ
่ มีเหตุอน
ั ควรแก่การลดหย่อนการลงโทษทางวินัยในกรณีตา่ ง ๆยกเว ้นการ
ทุจริตในการสอบ ให ้มหาวิทยาลัยมีอานาจสัง่ การได ้ตามสมควร
ิ บันทึกการลงโทษไว ้ในระเบียนประวัตน
ิ ทุกครัง้
31.5 ให ้หน่วยงานทะเบียนนิสต
ิ ส
ิ ต

หมวด 7 อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ิ
ข ้อ 32 สิทธิและหน ้าทีข
่ องอาจารย์ทป
ี่ รึกษาของนิสต
ิ หมายถึง อาจารย์ทไี่ ด ้รับการแต่งตัง้ โดยคณบดี
32.1 อาจารย์ทป
ี่ รึกษาของนิสต
เพือ
่ ให ้ทาหน ้าทีค
่ วบคุมแนะนา และให ้คาปรึกษาด ้านการเรียนและด ้านอืน
่ ๆ
ิ ในคณะ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเรียนของนิสต
ิ มีสท
ิ ธิและหน ้าทีด
32.2 อาจารย์ทป
ี่ รึกษาของนิสต
่ งั นี้
ิ ร่วมกับนิสต
ิ ให ้
32.2.1 ให ้คาแนะนาและทาแผนการเรียนของนิสต
ถูกต ้องตามหลักสูตรทีก
่ าหนดไว ้
32.2.2 ให ้คาแนะนาในเรือ
่ งระเบียบข ้อบังคับว่าด ้วยการศึกษา
32.2.3 รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลีย
่ นรายวิชา การเพิม
่
รายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจานวนหน่วยกิตต่อภาค
ิ
การศึกษาของนิสต
ิ
32.2.4 แนะนาวิธเี รียน ให ้คาปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนิสต
ิ และดาเนินการให ้ถูกต ้องตาม
32.2.5 พิจารณาคาร ้องต่าง ๆ ของนิสต
ระเบียบ
ิ ใน
32.2.6 ให ้คาปรึกษาเกีย
่ วกับความเป็ นอยูแ
่ ละการศึกษาของนิสต
มหาวิทยาลัย
ิ ให ้เป็ นไปตามระเบียบวินัย
32.2.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสต
ิ กระทาผิดวินัยให ้อาจารย์
ทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนดไว ้ ในกรณีทน
ี่ ส
ิ ต
ทีป
่ รึกษารายงานให ้หัวหน ้าภาควิชาและคณบดีทราบ เพือ
่ พิจารณา
ิ พิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
นาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสต

หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด
ข ้อ 33 ในข ้อบังคับนีใ้ นกรณีใดทีม
่ ไิ ด ้กาหนดระเบียบปฏิบัตไิ ว ้ในข ้อบังคับ ให ้ อธิการบดีม ี
อานาจสัง่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ ต ้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขัน
้ ปริญญาตรีของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข ้อ 34 ในระหว่างทีย
่ ังไม่ได ้ออกประกาศ ระเบียบ ข ้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพือ
่ ปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อบังคับนี้ ให ้นาประกาศ ระเบียบ ข ้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการศึกษา
ขัน
้ ปริญญาตรีทม
ี่ ผ
ี ลใช ้บังคับอยูก
่ อ
่ นหรือในวันทีข
่ ้อบังคับนีใ้ ช ้บังคับ มาใช ้บังคับโดย
อนุโลม จนกว่าจะได ้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข ้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ลงนาม อาพล เสนาณรงค์
(นายอาพล เสนาณรงค์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(สาเนา)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรือ
่ ง ข ้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548
เพือ
่ ให ้การศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกตษรศาสตร์ ดาเนินไปด ้วยความเรียบร ้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2548 เมือ
่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงให ้
วางข ้อบังคับไว ้ดังนี้
ข ้อ 1. ข ้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข ้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548”
ิ ทีเ่ ข ้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต ้นไป
ข ้อ 2. ข ้อบังคับนีใ้ ห ้ใช ้บังคับสาหรับนิสต
ข ้อ. 3 ให ้ยกเลิกข ้อความในข ้อ 26.6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ
่ ง
ข ้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และใช ้ข ้อความต่อไปนี้
แทน
ิ ทีส
่ ให ้ได ้รับปริญญาหรืออนุปริญญาจะต ้อง
“ข ้อ 26.6 นิสต
่ มควรได ้รับการเสนอชือ
ิ และนิสต
ิ จะต ้องผ่านการเข ้าร่วม
เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามประพฤติทไี่ ม่ขด
ั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสต
่ เพือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนด จึงได ้รับการเสนอชือ
่ ขอเข ้ารับพระราชทานปริญญาหรือ
อนุปริญญาได ้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถเข ้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนดได ้ให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ
ของอธิการบดี”

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
ลงนาม อาพล เสนาณรงค์
(นายอาพล เสนาณรงค์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอยางคํารอง

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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ตัวอย่างคาร้องนิสิต
ขั้นตอนการเสนอคาร้องเรื่องต่างๆ
1. ขอรับแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. เสนอคาร้องให้อาจารย์ลงนามตามลาดับ

นิสิตเสนอคาร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามพร้อมเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าภาควิชาฯ ที่หน้าห้องพักอาจารย์ 1-4 (ถ้ามี KU 3 ขอให้
อาจารย์ประจาวิชาลงนามก่อน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา)

นิสิตส่งคาร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วที่ห้องธุรการภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเสนอหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ลงนาม

นิสิตมารับคาร้องที่หัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามแล้ว ไปส่ง ที่งานบริการการศึกษา
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 2 เพื่อเสนอคณบดีลงนาม

รับคาร้องที่คณบดีลงนามแล้ว ไปส่งที่สานักทะเบียนและประมวลผล

*** นิสิตควรสาเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุดทุกครั้งที่ทาคาร้อง
และนิสิตต้องดาเนินการติดตามด้วยว่าคาร้องได้รับการอนุมัติหรือไม่ ***

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

คาร้องขอลงทะเบียนเรียน
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