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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตหนองคาย/คณะสหวิทยาการ/สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Economics Program in International and Tourism Economics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม ภาษาไทย       เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยว) 
 ช่ือย่อ ภาษาไทย       ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว) 
 ช่ือเต็ม ภาษาอังกฤษ   Master of Economics  (International and Tourism Economics) 
 ช่ือย่อ ภาษาอังกฤษ   M.Econ. (International and Tourism Economics) 

3. วิชาเอก 

  - 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหน่วยกติ ตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   
  หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน 1 แบบ  ก1  แผน 1  แบบ ก2  และแผน 2 แบบวิชาชีพ 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างด ี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 จากหลักสูตรเดิม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 
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 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 22/2565 
            เมื่อวันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เหน็ชอบในการประชุมครั้งท่ี ............. 
            เมื่อวันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. .............. 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี ....................  
 เมื่อวันท่ี ...... เดือน ............... พ.ศ. .................. 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 2566 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
หลังจากผู้ศึกษาไดส้ำเร็จการศึกษาตามหลักสตูรนี้ สามารถประกอบอาชีพเป็น 

   - นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
- นักวิจัยการท่องเที่ยว 
- ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
- นักวิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัตกิาร ท้ังในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทุกหน่วยงาน   
- การประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
- อาจารย์สถาบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา   

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายธเนศ วัฒนกูล* 3-4099-003XX-XXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Economics)  

M.A. (International Economics 

and Finance)  

บธ.บ. (การเงิน) 

2 นายศักรินทร์ นนทพจน*์ 3-4903-002XX-XXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Economic Development) 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

3 นางสาวสุกัลญา ศิรมิาตร์* 3-5704-007XXX-XX 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(การวจิัยและสถติิทาง
วิทยาการปัญญา) 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

       หมายเหตุ * ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้น ได้มุ่งเน้นและประสงค์ที่จะยกระดับจากประเทศรายได้ต่ำเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงใน

ช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งช่วงอายุคน  ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงถูกนำไปอ้างอิงถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาไปทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง รวมถึงการลดความยากจนได้อย่างรวดเร็วเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 
7.5% ในช่วงปี 2503-2539 ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต และ เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 5% ในช่วงปี 2542-2548 หลังจากวิกฤตการเงินในเอเชีย 
การเติบโตนี้สร้างงานนับล้านและช่วยดึงผู้คนนับล้านออกจากความยากจน การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เช่น เด็ก ๆ ได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้นและตอนนี้แทบทุกคนได้รับการประกันสุขภาพ ในขณะที่ประกันสังคมรูปแบบอื่น ๆ ได้ขยายตัวออกไป 

ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และ
นำไปสู่ภาวะการว่างงานในวงกว้าง ส่งผลต่อภาคครัวเรือนทั้งที่เป็นชนชั้นกลางและคนยากจน และอาจส่งผลบั่นทอนความสำเร็จที่อุตส่าห์
ได้มาด้วยความยากลำบากในการลดความยากจน ด้วยผลกระทบดังกล่าว ความยากจนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.4% ในปีพ.ศ. 2563 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในด้านของการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในปี พ.ศ.2553-2562 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก แต่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวลง 6.1% ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องมาจากอุปสงค์ภายนอกที่ลดลงที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการท่องเที่ยว 
การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน และการบริโภคภายในประเทศท่ีลดลง หลังจากเผชิญกับการหดตัวรุนแรงที่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปี
พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจขยายตัว 2% ในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2564  
 ในการที่จะยกศักยภาพขีดความสามารถทั้งในด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยนั้น  ควรมีการประยุกต์ใช้การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ เพื่อการการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใน
การยกระดับประเทศมากขึ้น นอกจากนี้จากการที่ประเทศไทยนั้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น เราพึ่งพาเศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศ
เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันประเทศก็พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญโดยมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของ GDP และเกินดุลการค้า
มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นผ่านกระแสสังคมออนไลน์ นอกจากนี้จากนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พยายามขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ การเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจะเชื่อมต่อกับ
ประเทศไทยย่อมแสดงถึงการขยายตัวด้านอุปทานในการที่จะรองรับการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค จึงสะท้อนถึงการ
ต้องการแรงงานในระดับนักบริหารและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ขึ้น ในขณะเดียวกันจากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เร่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องการพัฒนาอย่างยืนของสหประชาชาติ (SDGs Goals) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 13 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 8  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นภายใต้
เทคโนยีและนวัตกรรมที่จะไปสนับสนุนความเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการบริการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีทิศทางใน
การส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจำเป็นต้องมีฐานในการเชื่อมโยงท้ังภาคการค้าและการบริการ
ระหว่างประเทศในทิศทางเดียวกัน 
  ด้วยเหตุนี้การใช้แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ เมื่อมกีารใช้กลยุทธ์เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานย่อมเป็นการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการในแต่ละภาคส่วนของหน่วยธุรกิจและองค์กรภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ผ่านมานั้น สามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนา
ประเทศและเศรษฐกิจไทยได้ และเป็นไปตามความต้องการของทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค  ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน ณ 
จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่ปี 2541 ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิต  อย่างไรก็
ตามภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  เพื่อให้สามารถตอบสนองและมีการปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวภายใต้ยุค Disruptive Economy การบริหารจัดการเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและระหว่าง
ประเทศ นอกจากน้ีจากนโยบายการขยายความเช่ือมโยงของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีกำลังเชื่อมโยงกับไทยผ่านระบบราง โดยมีจุดเช่ือมต่อ
กับจังหวัดหนองคาย ย่อมแสดงถึงโอกาสในระดับเศรษฐกิจภูมิภาคที่กำลังจะขยายไปสู่ความเป็นจุดเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ในอนาคต ด้วยเหตุนี้สังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงย่อมมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ และจักนำมาซึ่งการ
สร้างบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อีกทั้งทำเลที่ตั้งของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย ที่อญุ่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ทำให้สามารถดึงดูดให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ ที่อยู่ในนครหลสง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว เดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการอุทิศตนเพื ่อสังคมโดยมุ ่งเน้นการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ( Sustainable 
Development) ด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์  โดยภายใต้บริบทของพื้นที่ จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจภาคการ
ท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้จุดเด่นของหลักสูตรนี้  คือการมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นมหาบัณฑิตที่มีมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการ ทฤษฎี มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิจัย มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี เน้นความเป็นสากลด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว ที่สามารถนำความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ก้าว
ไปสู่ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการสมัยใหม่ในระดับสากล ที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยวภายใต้ยุค Disruptive Economy 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจของสถาบันที่สำคัญนั่นคือ การมุ่งหมายสู่การพัฒนาภูมิภาคให้เป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และจากบริบทของการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ คณะสห
วิทยาการ ณ จังหวัดหนองคาย ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
หนองคาย ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นความจำเป็นที่จะจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนด้าน “เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว” ในระดับมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผู้นำในการบริหารจัดการที่
มีศักยภาพด้านการเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประการหนึ่งคือการขยายโอกาสในการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นในภูมิภาค อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยัง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน  โดยผลการสำรวจความต้องการของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  และ
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ผู้ประกอบการที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2565  โดยการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 30 ราย พบว่ามีแนวโน้มที่จะศึกษา
ต่อในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการค้าระหว่างประเทศ
และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และควรเป็นหลักสูตรที่รองรับกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระบบราง 

13. ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 

-ไม่มี- 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มุ่ง
ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ ให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และข้อมูลเทคโนโลยี รวมทั้ง 
Big data ทักษะในการถ่ายทอด สื่อสาร และวิจัย โดยเน้นความเป็นสากลด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว สามารถนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนของโลกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
   การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่นำมาสู่ค วามมั่งคั่งโดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี จากยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีพยามยามขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการกระจาย
สินค้าในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นความจำเป็นที่จะจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนด้าน “เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว” ในระดับมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผู้นำในการบริหารจัดการที่
มีศักยภาพด้านการเศรษฐกิจระหว่างประเทศท้ังในภูมิภาคและระดับโลก 
 1.3 วัตถุประสงค ์
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) มีความรู้อย่างถ่องแท้ ทักษะ ความสามารถ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเศรษฐกิจภาค
การท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ 
   (2) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ตามหลักธรรมาภิบาล และมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และการบริหาร 
จัดการองค์กร เพื่อเป็นมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (3)  เป็นนักบริหารเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างกลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) ที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวภายใต้ยุค Disruptive Economy  

(4) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวท่ีมีความสามารถในเรื่องการวิจัย ท่ีสามารถแสวงหา 
ความรู้จากการวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
ในระดับองค์กรและสากล 
           1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) จะต้องมีคุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes, PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub PLOs) ดังนี ้
            PLO 1 พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวโดยใช้
ทฤษฎี หลักการและเทคนิคต่างๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ 
                 Sub PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ 
                 Sub PLO 1.2 วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวให้ตอบสนอง
ต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้ 
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                  Sub PLO 1.3 ประยุกต์ใช้การเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ Big data สถิติ และองค์ความรู้สมัยใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภูมิภาค 
          PLO 2 ดำเนินงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจการ 
โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม ภายใต้บริบทสถานการณ์โลก 
                 Sub PLO 2.1 วางแผนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างเหมาะสม 
                 Sub PLO 2.2 เลือกใช้วิธีการและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ 
                 Sub PLO 2.3 ดำเนินการประมวลผลข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล ในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ภายใต้ Software หรือ ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม 
          PLO 3 บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมภายใต้
บริบทท่ีแตกต่างกัน 
                Sub PLO 3.1 การนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเปลี่ยนแปลง disruptive economy การวิเคราะห์ระบบ Big Data การ
ประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการวิจัยและการบริหารกับด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
                Sub PLO 3.2 ศึกษาสถานประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว และการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศระบบราง เพื่อนำความรู้
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
           PLO 4 ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อการบริหารและการจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
                Sub PLO 4.1 เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อีกทั้งสามารถกับปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 
      Sub PLO 4.2 มีการทำงานเป็นทีม และร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
      Sub PLO 4.3 เปิดรับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี่การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมทั้งพร้อมรับมือ
กับการล้มเหลว 
           PLO 5 จัดการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการสื่อสาร และเลือกใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารที่หลากหลาย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
                 Sub PLO 5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการอ่าน ค้นคว้า หรือการวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยการ
เขียน การพูด หรือการตั้งคำถามกับบุคคลอื่น ๆ ในทุกสถานภาพได้อย่างเหมาะสม 
                Sub PLO 5.2 ออกแบบการนำสนอในรูปแบบการจัดทำรายงาน บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                Sub PLO 5.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ในทุกสถานภาพ 
 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Yearly learning outcomes, YLOs) 
           เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) จะต้องบรรลุเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี ดังนี้ 
    1.5.1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐกิจดิจิทัล และองค์ความรู้พื้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
  15.1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน คือ ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ หรือ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ อย่าง



8 
 

 

 

ลึกซึ้ง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญไ่ด้ (Big data) รวมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยที่นำไปสู่การยกระดับการทำเป็นวิทยานิพนธ์หรอื
การค้นคว้าอิสระ ท่ีตอบสนองปัญหาทีเ่ศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในในสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
      1.5.2 ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถบูรณาการ วิเคราะห์ หาคำตอบจากการดำเนินการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถให้ความเห็นประเด็นต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้ 
อย่างเชี่ยวชาญ (Judgement) และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Disruptive Economy  
  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการจัดการโครงสร้าง
หลักสูตร 

1.หลักสูตรจะวิเคราะห์ถึงคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบโครงสร้างรายวิชา 
2. มีการจัดทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ทางกายภาพ เพื่อทำการกำหนดทิศทางของ
รายว ิชา และจ ัดทำประมวลรายว ิชา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ท ั ้ งน ี ้ เพ ื ่อผล ิตมหาบ ัณฑ ิต ให ้ม ีความรู้
ความสามารถในด้านการแข่งขันทางด้านการ
จ ัดการศ ึกษาระหว ่ างประเทศและการ
ท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศ 
3.วางแผนการกำหนดลำด ับรายว ิชาให้
สอดคล้องและมีความต่อเนื่อง 

1.ทางหลักสูตรจะกำหนดโครงสร้างการจัดการ
ภายในหลักสูตรเพื่อสร้างความพร้อมโดยการเชิญ
อาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องมาประจำหลักสูตร 
2.การแต่งต ั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธานหลักสูตร และรองประธานหลักสูตร
สำหรับแต่ละวาระ 
3.พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์และ
บุคลากรในหลักสูตร 

2. แผนการพัฒนาการเรียน
การสอน 

1.การเน้นการศึกษาสถานประกอบการและ
ประสบการณ์จริง 
2. การส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
 

1.การเรียนรู ้ ณ สถานประกอบการจริง ได้แก่ 
สถานีรถไฟหนองคาย บริษัทนำเข้าและส่งออก 
ด่านศุลกากรหนองคาย และการเชิญวิทยากรที่
ทำงานในสถานประกอบการโดยตรงมาบรรยาย 
2. การนำเทคโนโลยีมาสอนด้านการเปลี่ยนแปลง 
disruptive economy โดยการสอนการวิเคราะห์
ระบบ Big Data การประมวลผลผ ่ านระบบ
สารสนเทศ เพื ่อประยุกต์ในการวิจ ัยและการ
บริหาร 

3. แผนการพัฒนานักศึกษา 1. หลักสูตรจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
และการตัดสินใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อ 
2. หลักสูตรจะสร้างข้อได้เปรียบการเรียนใน
หลักสูตร 
3. สร ้ างการร ับร ู ้ ของผ ู ้สนใจด ้ านความ
เชี่ยวชาญของผู้สอน 

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีละ 1 ครั้ง 
2. จัดโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนสำหรับผู ้มี
คุณวุฒิไม่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 วัน 
3. ส่งเสริมการนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. แผนการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรจะมุ ่งพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นผู ้ที ่มี
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงลึก พาะด้าน ที่
สามารถนำไปบริหารจัดการธุรกิจการระหว่าง
ประเทศและการท่องเที ่ยว  นำไปพัฒนา

1.การฝ ึกอบรมและศ ึกษาด ู งานในกสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. จัดหาอาจารย์พิเศษ 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
นโยบายที่สนับสนุนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และการท่องเที ่ยว ภายใต ้ย ุค Disruptive 
Economy ด ั งท ี ่ ไ ด ้ ต ั ้ ง ไว ้ ในปร ั ชญาของ
หลักสูตร 

3. จัดการส ัมมนาโดยผู ้ เร ียนในการปร ับปรุ ง
หลักสูตร 
4. การสร ้างความร ่วมมือระหว ่างหน ่วยงาน
ภายนอก โดยเน้นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  

5. งานวิจัย มุ ่งเน ้นงานวิจ ัยที ่สามารถตอบโจทย์ด ้าน
เศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์กับการค้า การบริหาร 
โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว  

1.ม ีการจ ัดโครงการปฏ ิบ ัต ิการส ืบค ้นข ้อมูล
งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.มีการจัดโครงการปฏิบัติการใช้เครื่องมือการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.มีการให้คำปรึกษาด้านสถิติการวิจัยอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
4.ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา
กับกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หรือ หน่วยงานภายนอก 

6. แผนการรับนักศึกษา เพื่อรับนักศึกษาให้มีจำนวนที่เหมาะสมตาม
แผนหลักสูตร 

1.นำเสนอทุนการศึกษาของคณาจารย์ในหลักสูตร  
2. นำเสนอหลักสูตรในต่างประเทศ เช่น สปป.ลาว 
3.ดำเนินกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ โดยการให้
ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทำการประชาสัมพันธ์
ต่อ รวมทั้งสื่อ ON LINE ที่หลากหลาย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
   ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
  -ไมมี- 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่มี- 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน - กันยายน 
   ภาคการศึกษาปลาย      เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์  
                       (ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  (1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2565 
และ 
     (2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 คือ  
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคณุสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
   (2.1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ แผน 1 แบบ ก 1 ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ สถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75  
   (2.2) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ แผน 1 แบบ ก 2 และแผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
   (2.3) กรณีผู ้ที ่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ       
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า                                                                                                       

(1) การที่นักศึกษาอาจมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างกัน                                                         
   (2) ระดับความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างกัน           

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนกัศกึษา                                                                                        
(1) มีการจัดฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                          
(2) มีการจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปทางเศรษฐศาสตร์       
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 

ก 1 2 2 2 2 2 

ก 2 4 4 4 4 4 

  ข 4 4 4 4 4 

ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

ก 1 2 2 2 2 2 

ก 2 4 4 4 4 4 

  ข 4 4 4 4 4 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา        10       10        10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รายได้อื่นๆ   50,000    100,000   100,000   100,000   100,000 

รวมรายรับ 550,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
งบครุภัณฑ์ - 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจ่าย 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 100,000 บาท/หลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 25,000บาท) จุดคุ้มทุนอยู่ที่ นักศึกษา 5 คนต่อปี
การศึกษา 

2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน แบบทวิภาค 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเขา้มหาวิทยาลัย  
  ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  
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3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร   
      3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  
  แผน 1 แบบ ก 1            รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        36          หน่วยกิต 
  แผน 1 แบบ ก 2            รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        36          หน่วยกิต 
  แผน 2 แบบวิชาชีพ         รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        36          หน่วยกิต 

     
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน 1 แบบ ก 1 แผน 1 แบบ ก 2 แผน 2 แบบวิชาชีพ 
1)  หมวดวิชาบังคับ 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 15 15 

2)  หมวดวิชาเลือก  9 15 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12  

4)  วิชาการศึกษาอิสระ   6 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36 

     
  3.1.3 หมวดวิชาบังคับ   

  3.1.3.1 รายวิชาบังคับ 
  -  กรณีนักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการทอ่งเที่ยว ตามแผน 1 
แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต* 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)        หน่วยกิต 
**IS 501 711   ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร ์     3(2-2-6)  

   Research Methodology in Economics 

หมายเหตุ:* นักศึกษาอาจต้องเรยีนวิชาบังคับในกรณีที่หลักสูตรคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติม 

           -  กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1 แบบ ก 2 และ แผน 2 แบบวิชาชีพ ประกอบด้วยรายวิชาบังคับต่างๆ จำนวน 15 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี ้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 **IS 501 711   ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร ์     3(2-2-6)  
   Research Methodology in Economics 

**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทลัสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ  3(3-0-6)  
   Digital Economy for Technological and Information Transformation 
 *IS 501 713 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ                            3(3-0-6)  
   Economics for Management  

*IS 501 714 หลักการท่องเที่ยว                  3(2-2-6) 
     Principle of Tourism                     
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*IS 501 715        การค้าระหว่างประเทศ      3(2-2-6) 
                                    International Trade  

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก  
     กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1 แบบ ก 2  และ ข ให้เลือกกลุ่มวิชาเอกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ โดยแผน ก แบบ ก แบบ 
ก2 เลือกไม่ตำ่กว่า 9 หน่วยกิต และ แผน 2 แบบวิชาชีพ เลือกไมต่ำ่กว่า 15 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี ้

วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต   

*IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ   3(3-0-6)  
   International Financial and Investment Economics 
 *IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6)  
   Economics of Logistics and Supply Chain Management 

*IS 501 723 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน     3(3-0-6) 
                                    Production and Operation Management 

*IS 501 724 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจการระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
                                    Economic Integration and International Affairs 
  **IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิติประยุกต์สำหรบัการจัดการ     3(3-0-6)    

Applied Statistics and Econometrics for Management   
 *IS 501 726 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตรด์้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  3(3-0-6)  
   Special Topic in Modern Managerial Economics  
วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                        หน่วยกิต 
 *IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว      3(3-0-6)  
   Tourism Economics  

*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ     3(3-0-6) 
                                   Service Industry Management 

*IS 501 733 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและการบนิ     3(3-0-6) 
                                   Transportation and Aviation Economics 

*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร   3(3-0-6) 
                                    Service Innovation in Hotel and Restaurant Business 

*IS 501 735 การตลาดบริการยุคใหม ่      3(3-0-6) 
                                   Modern Marketing Services  

*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตรด์้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร 3(3-0-6) 
Special Topic in Tourism and Hospitality Economics 
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3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 1  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                         หน่วยกิต  
 *IS 501 898  วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
   Thesis  

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 2 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 *IS 501 899 วิทยานิพนธ์                             12 หน่วยกิต 
   Thesis 

3.1.3.5 การศึกษาอิสระ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 *IS 501 897 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 
                                    Independent Study 
                 * รายวิชาที่เปิดใหมใ่นหลักสูตร  
                 ** รายวิชาที่มีการปรับปรุง 

 

    
 
 
 
 
 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา  
   IS            หมายถึง ช่ือคณะวิชาสหวิทยาการ 
  ตัวเลข 50          หมายถึง รหัสวชิาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                          สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 

ตัวเลขตัวท่ี 3 หมายถึง  ระดับบณัฑติศึกษาขั้นปริญญาโท (ใช้เลข1) 
ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา โดยเริ่มจาก 7 คือ วิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร ์
    ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 

  ตัวเลขตัวท่ี 5        หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชาหมวดวิชาย่อย แบ่งเป็น 
     เลข 1 คือ รายวิชาบังคับ  
     เลข 2 คือ กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส ์
                                      เลข 3  คือ กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการทอ่งเที่ยวและการบริการ 

ตัวเลขตัวท่ี 6       หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาย่อยตา่ง ๆ 
   xxx 897            หมายถึง วิชาการค้นคว้าอิสระตามหลักสตูรสำหรับแผน 2 แบบวิชาชีพ 

xxx 898            หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโท แผน 1 แบบ ก 1 
xxx 899            หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโท แผน 1 แบบ ก 2 
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 3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วยกิต 

แผน 1 แบบ ก 
1 

แผน 1 แบบ ก 
2 

แผน 2 แบบ
วิชาชีพ 

*IS 501 711 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร ์    
Research Methodology in Economics 

3(2-2-6)   
  (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

*IS 501 713 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ Economics for Management                              - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
*IS 501 714 หลักการท่องเที่ยว Principle of Tourism   - 3(2-2-6) 3(2-2-6) 

*IS 501 715 การค้าระหว่างประเทศ  International Trade  - 3(2-2-6) 3(2-2-6) 
*IS 501 898 วิทยานิพนธ ์Thesis  12 - - 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12 12 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12 12 12 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2* 

หน่วยกิต 

แผน 1  แบบ ก 
1 

แผน 1 แบบ ก 
2 

แผน 2 แบบ
วิชาชีพ 

  *IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทลัสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
Digital Economy for Technological and Information 
Transformation 

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

*IS 501 72X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส ์ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 72X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส์ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 72X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส์ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 73X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ  - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 73X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 73X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*IS 501 898 วิทยานิพนธ์ Thesis  12 - - 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12 12 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24 24 24 

หมายเหตุ: * ให้เลือกเรียนกลุม่เช่ียวชาญพิเศษเพียงกลุม่เดยีวเท่านัน้ 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1* 
หน่วยกิต 

แผน 1  แบบ ก 
1 

แผน 1 แบบ   
ก 2 

แผน 2 แบบ
วิชาชีพ 

*IS 501 72X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส์ - - 3(3-0-6) 
*IS 501 72X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส์ - - 3(3-0-6) 
*IS 501 73X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ  - - 3(3-0-6) 
*IS 501 73X วิชาเลือกกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเที่ยวและการบริการ - - 3(3-0-6) 
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*IS 501 898 วิทยานิพนธ์  Thesis   6 - - 
*IS 501 899 วิทยานิพนธ์ Thesis   - 6  

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 6 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30 30 30 

หมายเหตุ: * ให้เลือกเรียนกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน 1 แบบ ก 
1 

แผน 1 แบบ ก 
2 

แผน 2 แบบ
วิชาชีพ 

*IS 501 897 การศึกษาอิสระ Independent Study  - - 6 

*IS 501 898 วิทยานิพนธ์  Thesis   6 - - 

*IS 501 899 วิทยานิพนธ์ Thesis   - 6  

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 6 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 **IS 501 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์      3(2-2-6)  
               Research Methodology in Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ การกำหนดปัญหาและหัวข้อ ทฤษฎีและแนวคิด 
แบบจำลองเศรษฐกิจไทย สมมติฐานงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและเศรษฐมิติสำหรับงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอวิจัยเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ 
  Concept of research in economics, process, problem, and topic selected, theory and concept, 
economic model of Thailand, research hypothesis, data analysis, statistics and econometrics for research, research 
report, literature review and documentary related research topic and proposal writing in managerial and strategy 
economics  

 
**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ    3(3-0-6)  

  Digital Economy for Technological and Information Transformation 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม S-curve แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ดิจิทัลการจัดการเทคโนโลยีและสารเทศ  Big Data การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศทางการเงิน 
การจัดการสารสนเทศการตลาด พาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ และการจัดการกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลง disruptive economy 

Concept of industrial development policy such as S-Curve industries, digital economy  
development, technological and information management, Big Data, technological and information transformation 
management, financial information management, marketing information management E-commerce, and strategic 
management under the context of disruptive economy  



17 
 

 

 

         *IS 501 713 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ                                                  3(3-0-6) 
Economics for Management  

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภคและหนว่ยผลติ การตดัสินใจของหน่วยผลติภายใตต้ลาดชนิดต่าง ๆ ทั้งตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัยการผลติดลุยภาพของตลาดสินค้าชนิดต่าง ๆ ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค แบบจำลองดลุยภาพท่ัวไป ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน 
ดุลการค้าและดลุการชำระเงิน นโยบายทางเศรษฐกิจมหภาค และการนำทฤษฎีไปประยุกต์เชิงนโยบาย  
  Theory of consumer behaviors and firm, decision making of the firm under various of product and 
production factor markets, equilibrium in particular markets; macroeconomic theory, general equilibrium model, 
inflation and unemployment, trade balance and balance of payment, macroeconomic policy and theoretical application 
for policy making 
 

*IS 501 714 หลักการท่องเที่ยว                                      3(2-2-6) 
  Principle of Tourism   
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ขอบเขตของการเดินทางและการท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว วงจรการท่องเที่ยว สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการท่องเที่ยว การเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนโยบายการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  Scope of travel and tourism travel, incentives tourism, tourism cycle, tourist attraction, relationship 
between the state and tourism, tourism traveling, travel agency, impact of tourism, geography of tourism in the Mekong 
Sub-region and tourism policy in the Mekong Sub-region 
 

*IS 501 715 การค้าระหว่างประเทศ        3(2-2-6) 
International Trade  

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  ต้นทุนโดยเปรียบเทียบ นโยบายการค้าเสรี เครื่องมือภาษี เครื่องมือท่ีไม่ใช่ภาษี  

ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเงินเพื่อ
การค้าระหว่างประเทศ เอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ   และการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง 

International trade theories, comparative cost, free trade policy, tariff, non-tariff barriers, balance of  
payment, foreign exchange market and exchange rate, rules of international trade and the Greater Mekong sub-region, 
documents of international trade and international trade Greater Mekong Sub-region business 
 
 *IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหวา่งประเทศ     3(3-0-6)   
  International Financial and Investment Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

แนวคิดและนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลักและนโยบายดา้นการลงทุนระหว่างประเทศ การโยกย้าย 
เทคโนโลยีระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ความสำคญัของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ การปรบัดลุการชำระเงิน ผลกระทบและประสิทธิภาพเครื่องมือ การปรับดลุการชำระเงิน การควบคุมสภาพคลอ่ง
ระหว่างประเทศ 
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Concepts and economic integration policy, principles and policies of international investment, 
international technology movement, foreign direct Investment, importance of international trade on economic 
development, international trade negotiation, balance of payment adjustment, impacts and efficiency of balance of 
payment adjustment instruments and international liquidity control 

 
 *IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6)  

Economics of Logistics and Supply Chain Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

   แนวคิดของการออกแบบและจัดการในระบบโลจสิติกส์ และโซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่ายโซ่ อุปทาน กลยุทธ์การ
กระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
  Concept of logistics design and management and supply chain, supply chain network design, product 
distribution strategies, inventory management, information system management and tools for logistics and supply 
chain management    
 

*IS 501 723 การจัดการผลติและการดำเนินงาน      3(3-0-6) 
Production and Operation Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

  ฟังก์ช่ันการผลิต การวิเคราะหผ์ลได้ต่อขนาด การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน การสร้างตัวแบบในการตดัสินใจการผลิต การ
จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนและการควบคุมโครงการผลติ การวัดประสิทธิภาพการผลติ ผลของการแปลงเปลี่ยนของเทคโนโลยตี่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และหลักการการดำเนินงาน 
  Production function, effects on size, break-even analysis, modeling in production decisions, inventory 
management, production project planning and control, measuring production productivity, effects of technological 
transformation on economic development and operating principles 

 
*IS 501 724 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกจิการระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Economic Integration and International Affairs 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ศึกษาความหมายและความสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเภทและลักษณะของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มาตรการการค้าและความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การ
รวมกลุม่ผลประโยชน์ทางการค้า องค์การการค้าโลก ข้อพิพาททางการค้า 

Definition and importance of international economic cooperation, types and characteristics of  
international economic cooperation, international economic relations, trade measures and international trade 
agreements, trade blocs, WTO and trade disputes 
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 **IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิตปิระยุกตส์ำหรับการจดัการ     3(3-0-6)    
Applied Statistics and Econometrics for Management   

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
และกลยุทธ์  ปัญหาการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การประยุกต์ใช้ทางคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์
เศรษฐมิติสำหรับการจัดการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 
  Simple regression analysis, multiple regression analysis, further techniques and applications in 
management and strategy, problems in regression analysis, simultaneous-equations analysis, time series analysis, 
computer application, econometrics application for international trade and logistics 

 
*IS 501 726 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจสิติกส์   3(3-0-6)  

  Special Topic in Modern Managerial Economics  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  หัวข้อพิเศษที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการคา้ระหว่างประเทศและโลจสิติกส์ 
                        Special topic in current issues about international trade and logistics   
 

*IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การทอ่งเที่ยว      3(3-0-6)  
  Tourism Economics  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ สินค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว อุปทานการ 

ท่องเที่ยว บรรษัทข้ามชาติกับการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศการจัดการ การวิเคราะห์
แบบจำลอง travel cost และการทอ่งเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Concept of tourism and hospitality, product and industrial tourism, tourism demand, tourism supply,  
international corporations with hospitality and tourism, tourism business management, international tourism 
management, travel cost model analysis, tourism and economic development   

 
*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ      3(3-0-6) 

Service Industry Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดและข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการบริการ เศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับอุปสงค์ 

การท่องเที่ยว การศึกษาเชิงประจักษ์ด้านการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยว ทฤษฎีอุปทานสำหรับการท่องเที่ยว โครงสร้าง ศักยภาพ และ       
กลยุทธ์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบรกิาร การท่องเที่ยวกับบริบทระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม การประเมิน
ค่าสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

 Concept and limitations of economic analysis in service industry, micro foundations of tourism demand, 
empirical studies of tourism demand, Theory of tourism supply, structure, potential and strategies of tourism and 
hospitality firms, tourism and international context, tourism and environmental issues and environmental valuation and 
sustainability 
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*IS 501 733 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและการบิน      3(3-0-6) 
Transportation and Aviation Economics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  แนวคิดและการพัฒนาการขนส่งอุตสาหกรรมการบิน อุปสงค์ อุปทานและโครงสร้างของตลาดการขนส่งทางอากาศ 
เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศและโซ่คุณค่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน กฎข้อบังคับและนโยบายทางการบิน  
            Concept and development of transportation and aviation, demand, supply and structure of aviation 
market, economics of air transportation and value chain, aviation industrial competition, regulations, and policies of 
aviation 

 
*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภตัตาตาร    3(3-0-6) 

Service Innovation in Hotel and Restaurant Business 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การดำเนินการเกี่ยวกับบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาตาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของธุรกิจที่พักโรงแรมและ 

รีสอร์ท การจัดการสปา การจัดการโรงแรม การสร้างหุ่นยนต์มาใช้งาน การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าในโรงแรม ซึ่งกิจการ
เหล่านี้อาจเป็นการดำเนินงานโดยโรงแรมเองหรือบริการให้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการ  สัญญาและการจัดการความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในองค์กร  
  Service operations in the hotel and restaurant business, various amenities of business, accommodation, 
hotels and resorts, spa management, hotel management, Artificial Intelligence in robots,  hotel facility services and 
shops. These businesses may be operated by the hotel itself or provide services to others, contraction, and relationship 
management in the organizations 
 

*IS 501 735 การตลาดบริการยุคใหม่       3(3-0-6) 
Modern Marketing Services  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการ ความสำคัญของการบริการ ความหมายของบริการ การจำแนกประเภทของการ 

บริการ ลักษณะเฉพาะของการบริการเพื่อการรองรับการตลาดยุคใหม่ รวมถึงพฤติกรรมลูกค้าในตลาดบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สำหรับผลิตภัณฑ์บริการบริการ บทบาทของลูกค้าท่ีเกี่ยวข้องในการบริการ การตลาดดิจิทัล และการตลาดระหว่างประเทศสมัยใหม่ 
  Concept of service marketing, the importance of service, service definition classification of service, 
characteristics of the service to support the new market including customer behavior in the service market, the 
purchasing decision process for service products, the role of customers involved in the service, digital marketing, and 
modern international marketing 
 

*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
Special Topic in Tourism and Hospitality Economics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  หัวข้อพิเศษที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบัน 
Special topic in current issues about tourism and hospitality management 
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*IS 501 897 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี (สำหรบัแผนการเรียนแผน 2 แบบวิชาชีพ) 

หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ในความ 
ดูแลและคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
     Topics of international and tourism economics in accordance with students’ interest under the 
supervision of advisory committee  
 

*IS 501 898 วิทยานิพนธ์                                                     36 หน่วยกิต 
Thesis   

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี (สำหรบัแผนการเรียนแผน 1 แบบ ก 1) 
การทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์  โดยแสดงความสามารถในการดำเนินงานวิจัย ความสามารถในการ 

วิเคราะห์แก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่นั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จริยธรรมใน
การวิจัย การเขียนบทความวิจัย การนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัย 
  Conducting scientific research and writing the research results in the form of thesis   with the ability to 
initiate and effectively conduct the research, the ability to identify the problems and   find the solutions to the problems 
in international and tourism economics and related areas, defend the thesis under the supervision of advisory 
committee, ethics concerning scientific research, research article writing, research article presentation and publication  
 
 *IS 501 899 วิทยานิพนธ์                     12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี (สำหรับแผนการเรียนแผน 1 แบบ ก 2) 
  การทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์  โดยแสดงความสามารถในการดำเนินงานวิจัย ความสามารถในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่นั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จริยธรรมใน
การวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอบทความวิจัย 
  Conducting scientific research and writing the research results in the form of thesis with the ability to 
initiate and effectively conduct the research, the ability to identify the problems and   find the solutions to the problems 
in international and tourism economics and related areas, defend the thesis under the supervision of advisory 
committee, ethics concerning scientific research, research article writing and research article presentation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร   

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายณัฎฐ์ธนิน เอื้อศลิป ์ 3-4199-006XXX-
XX 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Economics) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)                              

2 นายธเนศ วัฒนกูล 3-4099-003XXX-
XX 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Economics) 

M.A.  ( International Economics                

and Finance)                                                

บธ.บ. (การเงิน) 

3 นายศักรินทร์ นนทพจน ์ 3-4903-002XXX-
XX 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Economic Development) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                             

4 นายบดี ปุษยายนันท ์ 3-5099-0011XXX-
XX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (พัฒนศาสตร์) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

วท.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                          

5 นางสาวจตุราพร สีหาบุตร 3-4099-011XXX-
XX 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Tourism Economy)  
Master2 (Economie et politique du 
Tourisme International) 
M.A. Tourism & Hotel Management 
Southern Cross University, Australia 
Naresuan University, Thailand (Dual 
Degree)  
นศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) 

6 นางสาวมัลลิกา สมพลกรัง 3-3020-002XXX-
XX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D (Economics) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

7 นายธีระวุฒิ ธีตรานนท์ 3-5012-006XXX-
XX 

อาจารย ์ Ph.D (Sufficiency Economy) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 

8 นางสาวสุกัลญา ศิริมาตร์ 3-5704-007XXX-
XX 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(การวจิัยและสถติิทาง
วิทยาการปัญญา) 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
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           3.2.2 อาจารย์ประจำ 
1 นางสาวมณรีัตน์ การรักษ์ 1-4699-001XXX-

XX 
อาจารย ์ Ph.D (Management and 

Commerece) 

วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)    

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                              

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 

1 นายปิติ แสงศรีนาม รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Economics) 
M.A. (International 
Economics and Finance)      
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)                                                

คณะเศรษฐศาสตร์                     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นายมานัดถุ์ คำกอง รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Statistics) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3 นางวราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Economics) 
วท.ม. ( เศรษฐศาสตร ์ เกษตร ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

คณะเศรษฐศาสตร์                     
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 

1 .1  ความร ู ้  ความ เข ้ า ใจ  และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน 

- โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ   ที ่มีความเกี ่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับธุรกิจการบริการ โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ และนโยบาย
เศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้จริง  
1.2 การเป็นผู้นำ ผู้ตาม และการทำงาน
เป็นทีม 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่มและมีการหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ใน
การทำงานเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี 
 - ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกการคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน 

1.3 ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

- สอดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบในช่วงการ 
เรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเกี่ยวกับชุมชนและสังคมระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3 1 .4  ความสามารถด ้ าน เทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ  ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 

- เอกสารประกอบการสอนใช้ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ใน 
การปฏิบัติ เช่น การทำวิจัย การทำโครงงาน การสัมมนา  

1.5 ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

- ส่งเสริมการจัดการโครงการหรือเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในระดับท้องถิ่น  
ประเทศและนานาชาติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านจริยธรรม 
     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีความเสียสละและซื่อสตัย ์
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความเหน็ของผู้อื่นและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 

2.2 ด้านความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎสีำคญัในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและการท่องเที่ยว 



25 
 

 

 

(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณต์่างๆ ได ้

(3) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคดิด้านการจดัการและกลยุทธ์สมยัใหม่ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์ 
     2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ การให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทำงาน 
(3) ใช้ระบบการสอนควบคู่การปฏบิัติหรือเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 

      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ และกจิกรรมตา่งๆ 

2.3 ด้านทักษะ 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวชิาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(2) สามารถในการคดิวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปญัหาการทำงานได้ 
      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา หรืองานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
(2) ประเมินผลงานการประเมินผลระหว่างเรียน (formative evaluation) และจากสภาพจริง (Authentic 

Assessment) 
2.4 ด้านลักษณะบุคคล  

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล 
(1) มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะห์ปญัหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
(3) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านลักษณะบคุคล 
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทำงานเปน็กลุ่ม  
(2) การจัดให้มีรายวิชามุ่งเน้นการทำกรณีศึกษา 

     2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสรมิให้ทำงานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการทำกรณีศึกษา 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา Curriculum Mapping (ภาคผนวก 1) 
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หมวดที่ 5 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์สำเร็จการศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 8 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดยทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดย
อาจพิจารณาร่วมกับอาจารยผ์ู้สอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเนื้อหาใกลเ้คียงกนัเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่
กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคยีงกับตำราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวจิัยเพือ่ให้
เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมมีาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผ์ลการสอบวัดความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 การสำเร็จการศึกษา 
      2.2.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบตัิสอบได้จำนวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร G.P.A. ≥ 3.00 (วิชาบังคับต้องได้เกรดไม่ตำ่กว่า C) 
      2.2.2 แผน 1 แบบ ก 1 ต้องสอบผ่าน การสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการส่วนใดส่วนหน่ึงของการศึกษาต้องได้รบัการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา และเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา  
                2.2.3 แผน 1 แบบ ก 2 ต้องสอบผ่าน การสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการส่วนใดส่วนหน่ึงของการศึกษาต้องไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ นำเสนอภาคบรรยายต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ โดยนำเสนอบทความวจิัยฉบับเตม็ (Full Paper) และไดร้ับการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา 
      2.3.4 แผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องสอบผ่านการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และผลงานวิชาการส่วนใดส่วนหน่ึงของการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รบัการตีพิมพ์ในวารสาร หรืออย่างน้อยต้องไดร้ับการตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
ที่ได้มาตรฐาน  
      2.3.5 แผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องสอบผ่านการประมวลสอบความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนการลงทะเบียน
วิชาการค้นคว้าอิสระ 
      2.3.6 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ได้แก่ 
  (1) ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการ
ทดสอบดังนี ้
   TOEFL  (Paper Based)               ไม่ต่ำกว่า  475  คะแนน หรือ 
   TOEFL  (Computer Based)              ไม่ต่ำกว่า  152  คะแนน หรือ 
   IELTS  (Academic Module)              ไม่ต่ำกว่า   5.0  คะแนน หรือ 
   TU-GET  (1000 คะแนน)  ไม่ต่ำกว่า   500  คะแนน หรือ 
   CU-TEP  (120 คะแนน)  ไม่ต่ำกว่า   60  คะแนน หรือ 
  (2) ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โดยได้คะแนนตั้งแต่ 50% ข้ึนไป หรือ 

(3) ผลการเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรอืผ่านการอบรมภาษาอังกฤษหรือรายวิชาเทียบเท่า 
อื่นๆ ที่คณะกรรมการประจำบณัฑิตวิทยาลยัเห็นชอบ 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 และ
ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกติที่กำนดไว้ในหลักสตูรและ 

3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดที่ 9 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับทิศทางของคณาจารย์ผู้สอน 

1.1 การประชุมวางแผนถึงทิศทางของตลาดแรงงาน 
   หลักสตูรมีการวางแผนการตดิตามหรือวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน โดยเป็นลักษณะการประชุมทั่วไปของหลักสูตร 
1.2 การชี้แจงและแนะนำหลกัสตูร รายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสตูรมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายในของคณาจารยป์ระจำหลักสตูรและผูส้อนในหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง

และขั้นตอนปฏิบัติในการดำเนินงานของหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     (1) กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตาม

ความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 

     (2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมี
โอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

     (3) การส่งเสรมิหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสตูร และทำวิจัยกับบุคลากรในต่างประเทศ 

      (4) มีการส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional Standard 
Framework) เพื่อให้อาจารย์เป็นมืออาชีพและมีการจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสม 

2.2 การพัฒนาวิชาการ  
     (1) การส่งเสรมิให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (2) การส่งเสรมิให้อาจารย์ผลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชา

การ โดยเฉพาะการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ท้ังนี้อย่างน้อยคณาจารย์ประจำหลักสตูรต้องมีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปี
ละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน  
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา

ของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จึงได้มีการกำหนดแนวทางของกระบวนการการกำกับมาตรฐาน ดังน้ี 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
มีหน้าที่หลักในการกำกับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร   
1.2 วาระการบริหารจัดการหลักสูตร 

           กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเหตุการณ์ที่เกิดตามรอบ
ปีปฏิทินการศึกษา และตามเหตุการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 

1.3 การวินิจฉัยกรณีต่าง ๆ 
           การตัดสินใจการตัดสินใจใดๆ เกี ่ยวกับกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานต้องผ่านมติของที ่ประชุม
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และหากไม่ได้ข้อยุติให้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ  

2. บัณฑิต  
       คุณภาพมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภายใต้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ตามหมวดที่ 4 รวมไปถึงความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. นักศึกษา  
      3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
      หลักสูตรมีการกำหนดจำนวนรับนักศึกษาตามเกณฑ์ศักยภาพของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรับนักศึกษาทุกปีสลับกันระหว่าง
โครงการพิเศษกับภาคปกติ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการรับนักศึกษามีการรับ 3 วิธี คือ 
           3.1.1 โควตาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น: นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  
          3.1.2 การรับเข้าโดยวิธีปกติ: โดยกำหนดแนวทางดังนี้ 
                       1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือก คือ การออกข้อสอบข้อเขียนและแนว
ทางการให้คะแนน และแนวทางการสอบสัมภาษณ์  
                       2) ดำเนินการสอบข้อเขียนตามปฏิทินกลาง ส่วนของวิชาเฉพาะสาขาจะมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการบริหารการศึกษา 
และการวิจัยทางการศึกษา  
                      3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาคะแนนการสอบข้อเขียน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครรายใดมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับโอกาสในการเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยแจ้งผลการสอบข้อเขียนผ่านระบบของบัณฑิตวิทยาลัย  
                      4) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนที่ละคน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนร่วมเป็นกรรมการสอบ โดย
ก่อนสอบได้มีการประชุมเพื่อตกลงร่วมกันเกี่ยวแนวทางการสัมภาษณ์ และเกณฑ์การพิจารณา และในระหว่างการสัมภาษณ์ จะมีการ
ประเมินตามแบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบทุกคนต้องบันทึกผลการประเมินและข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร 
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                      5) เมื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครครบทุกคน กรรมการประชุมร่วมกันทันทีเพื่อพิจารณาผลการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาผลคะแนน
การสอบสัมภาษณ์เป็นหลัก กรณีมีผลประเมินอยู่ในลำดับเท่ากัน จะพิจารณา 1) ผลคะแนนการสอบข้อเขียน และ 2) ประวัติการศึกษาและ
การทำงาน ตามลำดับ 
                     6) แจ้งผลผู้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาต่อลงในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมระบุเงื ่อนไขรับเข้า ที ่นักศึกษาแต่ละคนต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อม ตามที่สาขากำหนด โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและการทำงานเป็นหลัก 
                 3.1.3 การรับเข้าโดยวิธีพิเศษ: เป็นการรับเข้านักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้สมัครผ่านเข้ามาในสองวิธีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นการ
รับเข้าท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานเจ้าของทุนต่างๆ โดยทางสาขามีแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติดังนี้ 
                     1) สาขาจะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่มีใบสมัครที่แสดงถึงหลักฐานและประวัติทางการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานเจ้าของทุนและต้นสังกัดของผู้สมัคร 
                     2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคน ร่วมพิจารณาใบสมัคร และลงมติการตอบรับหรือปฏิเสธการตอบรับโดยยึดเกณฑ์
คุณสมบัติผู ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก นอกจากนั้น มีการพิจารณาเกณฑ์เพิ่มเติมคือ 1) ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2) ความคุ้มค่าในการได้ใช้ประโยชน์ในงานอาชีพและการพัฒนาประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษา  
                     3) แจ้งผลการพิจารณาเพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

3.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
         หลักสูตรมีการกำหนดแนวทางการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังนี้ คือ 
               3.2.1 การกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน โดยมีการแจ้งให้กับนักศึกษา
รับทราบและเป็นเง่ือนไขการรับเข้า ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
               3.2.2 กรณีนักศึกษาต่างชาติ กำหนดให้ต้องมีการปูพื ้นฐานทางด้านภาษาไทย เพราะเนื่องจากหลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตร
นานาชาติ แม้ว่าตำราที่ใช้ในการสอนหรือการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม ทั้งนี้ นักศึกษาต่างชาติต้อง
เข้ารับการอบรมทางภาษาไทยทั้งในเชิงวิชาการ และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ที่ จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

3.3 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ  
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
                3.3.1 มีการพัฒนาและใช้ระบบการกำกับ ควบคุม ดูแล และการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ หรือ ของสาขาวิชาที่
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
                3.3.2 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนา
งานวิทยานิพนธ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องและแสดงออกถึงอัตลักษณ์สำคัญของสาขาวิชาที่
เกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่สามารถนำเอาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์นำมาใช้ในการจัดการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

4. อาจารย์ 
 มีการการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ โดยกำหนดให้มีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าและความร่วมมือทางวิชาการให้กับ
อาจารย์ โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสาขาวิชา ทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย การร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
การศึกษาดูงาน   
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
การออกแบบหลักสูตรมีการยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นแกนหลักในการออกแบบหลักสูตร โดย

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกำหนดให้มีทั้งผู้ทรงภายนอกมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมี
หลักการคือ 
         5.1 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
            ทางสาขาได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้คือ 1) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อน 2) นักศึกษาต้องเสนอประเด็นความสนใจที่จะศึกษาวิจัย ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น และเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาอาจารย์ที ่ปรึกษาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาแต่ละคน 3) นักศึกษาต้องนำเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ 4) ในกระบวนการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จนได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสาขาวิชาพัฒนาขึ้น 
            5.2 การกำกับกระบวนการเรียนการสอน  
             มีแนวทาง ดังนี ้
                5.2.1 กำหนดให้ใช้กลไกของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เช่น การเชิญวิทยากรพิเศษ การจัดสัมมนาประกอบการเรียนการสอน การ
นำเสนอผลงานของนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อร่วมกันวางแผนและดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              5.2.2 สาขาวิชาได้กำหนดสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติ และถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนด  
              5.2.3 นักศึกษาต้องทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนผ่านระบบของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจำ
วิชาต้องนำผลการประเมินมารายงานใน มคอ 5 และแสดงถึงการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
        5.3 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์: มีแนวทางสำคัญดังนี้ 
              5.3.1 การมอบหมายให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัย ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัย
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ตั้งแต่หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการวิจัย การออกแบบเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวจิัย 
การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น โดยในบางวิชากำหนดให้เป็นเงื่อนไขใน
กิจกรรมของรายวิชา   
              5.3.2 บูรณาการทักษะด้านการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของรายวิชา 
และมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษา  
              5.3.3 การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาในความดูแล อย่างต่อเนื่อง 
 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
6.1 ระบบการดำเนินงานของคณะฯ และวิทยาเขตหนองคาย 
     Plan: โดยทั่วไปคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเข้าร่วมประชุมในส่วนของการประชุมคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ

จัดทำงบประมาณ และโครงสร้างหลักสูตร 
     Do: ได้มีการดำเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางเอาไว้ตามแผนงาน 



32 
 

 

 

     Check: ได้มีการเข้าร่วมการประชุมคณะเพื่อเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาในท่ีประชุม 
     Action: จากการที่ได้มีการนำประเด็นข้อปัญหา หรือข้อเสนอ เข้ามาในท่ีประชุมคณะ ซึ่งคณาจารย์ประจำคณะสงัคมศาสตรฯ์ 

ก็จะได้นำมาหาทางแก้ไข โดยวิธีการที่ปฏิบัติคือ การระดมความคิดของอาจารย์ในที่ประชุมต่อประเด็นในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้
เป็นวิธีในการแก้ไขปัญหา และคอยป้องกันเพ่ือมิให้เกิดประเด็นปัญหาในเรื่องเดิมให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน 

6.2 ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ทรัพยากรการเรียนการสอนของห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 
1) หนังสือภาษาไทย              จำนวน  2,150  รายการ 
2) หนังสือภาษาต่างประเทศ     จำนวน       771 รายการ 
3) วารสารภาษาไทย (ฉบับพิมพ์)  จำนวน        5 ช่ือเรื่อง 
4) วารสารภาษาต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) จำนวน        1  ช่ือเรื่อง 
5) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ http://library.kku.ac.th/web/  ได้แก่ 
     5.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
      - ฐานข้อมูล Knovel https://app.knovel.com/web/index.v?jsp=basic_search 
      - ฐานข้อมูล Springer Link http://link.springer.com/ 
      - ฐานข้อมูล ScieneDirect http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 
     5.2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 

- ฐานข้อมูล Emerald  http://www.emeraldinsight.com/ 
- ฐานข้อมูล Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 
- ฐานข้อมูล Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSe
arch&SID=S1gas91YqRt6wkD1CcV&preferencesSaved= 

- ฐานข้อมูล Oxford Journal Online http://www.oxfordjournals.org/en/ 
               - ฐานข้อมูล Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/ 
               - ฐานข้อมูล Project Muse https://muse.jhu.edu/search/advanced 
               - ฐานข้อมูล ERIC http://eric.ed.gov/ 

5.3) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) 
- ฐานข้อมูล ProQuest 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatasesLayer?accountid=27797 
- ฐานข้อมูล KKU –DCMS http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 
- ฐานข้อมูล ThaiLIS http://www.thailis.or.th/tdc/ 

5.4) ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspaper) 
 http://www.matichonelibrary.com/elibrary.php 

 

7. ตัวชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร จะประเมินผลตามมาตรฐานการกำกับหลักสตูรและประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     (1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
        (2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียน 
แต่ละรายวิชา 

     (3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการใช้
กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

     (4) การทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 
     (2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย/์พนักงานสายผูส้อน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
2.1 ประเมินผลจากรายวิชาที่เป็นที่รวมของเนื้อหาหรือทักษะจากวชิาต่างๆ ท่ีได้ศึกษามา (Capstone course) เช่น รายวิชา IS 501 711 

ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น 

 2.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสตูร โดยนักศึกษาช้ันปีสดุท้าย (exit survey) และอาจารย์
เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียนการ จัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ ซ้อน ไม่ทันสมยั ยาก/
ง่าย เป็นต้น  

2.3 ผลงานตีพิมพ์และการเผยแพรผ่ลงาน 

2.4 การได้งานทำของมหาบณัฑิต 
2.5 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการนำาความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการศึกษาในหลักสตูรไป 

ใช้ในการทำงาน  

2.6 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และคู่ความร่วมมือ เช่น หน่วยงานให้ทุน 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร จะประเมินผลตามมาตรฐานการกำกับหลักสูตรและประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือ

เพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
       4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจดัการหลักสตูรของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์  
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร รวมทั้งผู้ใช้บัณฑติ เพื่อทบทวนและพิจารณา สำหรับการปรับปรุงหลักสตูร ทุกปีการศึกษา ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
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ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตร 

PLOs 
      

การประเมินภายในวิชา การประเมินจากภายใน 
ปี 1 ภาค
เรียนที ่1 

ปี 1 ภาค
เรียนที ่2 

ปี 2 มหาบัณฑิต นายจ้าง 

PLO 1  พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ในการจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ทฤษฎี หลักการและเทคนิคต่างๆ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ 

รายวชิา 
ระเบียบวิธี
วิจัยทาง
เศรษฐศาสตร ์

วิทยานพินธ ์ วิทยานพินธ์
/ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บัณฑิต 

PLO 2  ดำเนินงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในระบบ
เศรษฐกิจการโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม ภายใต้บรบิท
สถานการณ์โลก 
      
 

รายวิชา
หลักการ
ท่องเที่ยว
และการค้า
ระหว่าง
ประเทศ 

รายวชิา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัลสำหรับ
การปลีย่น
แปลง
เทคโนโลยี

และ
สารสนเทศ  

วิทยานพินธ์
/ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บัณฑิต 

PLO 3  บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน 

รายวิชา
หลักการ
ท่องเที่ยว
และการค้า
ระหว่าง
ประเทศ 

รายวชิา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัลสำหรับ
การปลีย่น
แปลง
เทคโนโลยี

และ
สารสนเทศ  

วิทยานพินธ์
/ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บัณฑิต 

PLO 4  ทำงานเป็นทีม มีภาวะผูน้ำและผู้ตามทีด่ีเพื่อการ
บริหารและการจัดการบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัวเองในสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่เปลี่ยนแปลง 

รายวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการ
จัดการ 

กิจกรรม
สัมมนา
เสรมิ
หลักสตูร 

กิจกรรม
สัมมนา
เสรมิ
หลักสตูร 

คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บัณฑิต 

PLO 5  จัดการและถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตรโ์ดยใช้ทักษะการสื่อสาร และเลือกใช้
เทคโนโลยี ทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผูร้ับสารที่หลากหลาย ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

รายวิชา
หลักการ
ท่องเที่ยว
และการค้า
ระหว่าง
ประเทศ 

รายวชิา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัลสำหรับ
การปลีย่น
แปลง
เทคโนโลยี

และ
สารสนเทศ  

วิทยานพินธ์
/ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
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ตารางภาคผนวก ก1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ 
คณะ และความเห็นของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder needed/feedback) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) วิสัยทัศน์และ พันธกิจ Stakeholder needed/feedback 

มข. หลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต/สถาน
ประกอบการ 

ศิษย์เก่า อาจารย์ประจำ 
หลักสูตร 

นักศึกษา 
ปัจจุบนั 

PLO 1. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในการ
จัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที ่ยว โดยใช้ทฤษฎี 
หลักการและเทคนิคต่างๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

PLO 2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจการโดย 
ใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม ภายใต้บริบทสถานการณ์โลก 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

PLO 3. บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

PLO 4. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อการบริหารและการ
จัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

PLO 5. จัดการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้ทักษะ
การสื่อสาร และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารที่หลากหลาย ได้อย่างถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตารางภาคผนวก ก2 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มีความร ู ้อย ่างถ่องแท้ท ักษะ 
ความสามารถ และกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ในการประยุกต์ใช้การบริหาร
จ ั ด ก า ร เ ศ รษฐก ิ จภ าคการ
ท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ 

มีความเป็นผ ู ้นำ ม ีว ิส ัยท ัศน์ 
กว้างไกล ตามหลักธรรมาภิบาล
และมีจริยธรรมในการดำเนิน
ช ีว ิต และการบร ิหารจ ัดการ
องค์กร เพื่อเป็นมหาบัณฑิตที่มี
จ ิ ตสำน ึกต ่ อจร ิ ยธรรมและ
คุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นนักบริหารเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและการท่องเท ี ่ยวที่
สามารถสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่
สามารถประย ุกต ์ ใช ้ต ่อการ
เปล ี ่ ยนแปลงของ เศรษฐกิ จ
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยวภายใต้ยุค Disruptive 
Economy 

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยวที่มี
ความสามารถในเรื่องการวิจัย 
ที่สามารถแสวงหาความรู้จาก
การวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้
ในระดับองค์กรและสากล 

PLO 1. พัฒนาโจทย์ว ิจ ัยเพื ่อแก ้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศและการท่องเที่ยว โดยใช้ทฤษฎี หลักการ
และเทคนิคต่างๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดย
คำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

PLO 2. ดำเนินงานวิจ ัยเพื ่อแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว
ในระบบเศรษฐกิจการโดย 
ใช้เทคนิคที่เหมาะสม ภายใต้บริบทสถานการณ์
โลก 

 
 
√ 

              
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

PLO 3. บ ู รณาการองค ์ความร ู ้  เทคโนโลยี  
นวัตกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มีความร ู ้อย ่างถ่องแท้ท ักษะ 
ความสามารถ และกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ในการประยุกต์ใช้การบริหาร
จ ั ด ก า ร เ ศ รษฐก ิ จภ าคการ
ท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ 

มีความเป็นผ ู ้นำ ม ีว ิส ัยท ัศน์ 
กว้างไกล ตามหลักธรรมาภิบาล
และมีจริยธรรมในการดำเนิน
ช ีว ิต และการบร ิหารจ ัดการ
องค์กร เพื่อเป็นมหาบัณฑิตที่มี
จ ิ ตสำน ึกต ่ อจร ิ ยธรรมและ
คุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นนักบริหารเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและการท่องเท ี ่ยวที่
สามารถสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่
สามารถประย ุกต ์ ใช ้ต ่อการ
เปล ี ่ ยนแปลงของ เศรษฐกิ จ
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยวภายใต้ยุค Disruptive 
Economy 

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการท่องเที่ยวที่มี
ความสามารถในเรื่องการวิจัย 
ที่สามารถแสวงหาความรู้จาก
การวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้
ในระดับองค์กรและสากล 

การท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน 
PLO 4. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
เพื่อการบริหารและการจัดการบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

PLO 5. จ ัดการและถ ่ายทอดความร ู ้ทางด ้าน
เศรษฐศาสตร์โดยใช้ทักษะการสื่อสาร และเลือกใช้
เทคโนโลยีทางการสื ่อสารทั ้งภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ที ่ เหมาะสมกับกลุ ่มผู ้ร ับสารที่
หลากหลาย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตารางภาคผนวก ก3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs)และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์
การเรียนรู้ย่อยระดับหลักสูตร (Sub-PLOs) 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

PLO 1. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่างๆ 
ในการจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว โดย
ใช้ทฤษฎี หลักการและเทคนิคต่างๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดย
คำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได ้

              

     SubPLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎสีำคญัทางด้าน
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อ
บริบทของการเปลีย่นแปลงโดยคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ 
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได ้

     
√ 

 
√ 

 
√ 

       

     SubPLO 1.2 วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวให้
ตอบสนองต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงได ้

  
√ 

      
√ 

 
√ 

 
√ 

    

     SubPLO 1.3 ประยุกต์ใช้การเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Big data สถิติ และองค์ความรู้สมยัใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและ
ภูมิภาค 

        
√ 

 
√ 

 
√ 

   
√ 

 
√ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์
การเรียนรู้ย่อยระดับหลักสูตร (Sub-PLOs) 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

PLO 2. ดำเนินงานวิจัยเพื ่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจการโดย 
ใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม ภายใต้บริบทสถานการณ์โลก 

              

     SubPLO 2.1 วางแผนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู 
กรณีศึกษา ทางด้านเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างเหมาะสม 

    √   √       

     SubPLO 2.2 เลือกใช้วิธีการและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาที่
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ 

      
√ 

  √      

     SubPLO 2.3 ดำเนินการประมวลผลข้อมลู และสังเคราะห์
ข้อมูล ในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยวสมัยใหม่ภายใต้ Software หรือ ระบบปฏิบตัิการ
ที่เหมาะสม 

      
√ 

 

 
√ 

   
√ 

   
√ 

 

PLO 3. บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศและการท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน 

              

     SubPLO 3.1 การนำเทคโนโลยีมาบรูณาการกับการ
เปลี่ยนแปลง disruptive economy การวิเคราะหร์ะบบ Big 
Data การประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการ
วิจัยและการบริหารกับดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยว 

      
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์
การเรียนรู้ย่อยระดับหลักสูตร (Sub-PLOs) 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

     SubPLO 3.2 ศึกษาสถานประกอบการด้านธรุกิจนำเที่ยว 
และการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศระบบราง เพื่อนำ
ความรู้และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

  
√ 

 
√ 

   
√ 

 
√ 

       

PLO 4. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามทีด่ีเพื่อการบริหาร
และการจัดการบุคลากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
เรียนรูไ้ดด้้วยตัวเองในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

              

     SubPLO 4.1 เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อีกทั้งสามารถกับปฏิบัติต่อผู้อื่น
ได้อย่างเหมาะสม 

 
√ 

  √         
√ 

  
√ 

     SubPLO 4.2 มีการทำงานเป็นทีม และร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกลุม่ได้อย่างเหมาะสม 

√   √       √  √  

     SubPLO 4.3 เปิดรับความรูแ้ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี่การ
กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมทั้งพร้อม
รับมือกับการล้มเหลว 

 
√ 

        
√ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์
การเรียนรู้ย่อยระดับหลักสูตร (Sub-PLOs) 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

PLO 5. จัดการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการสื่อสาร และ
เลือกใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับกลุม่ผู้รับสารที่หลากหลาย ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

              

     SubPLO 5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจดัการองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการอ่าน ค้นคว้า หรือการวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสารโดย
การเขียน การพดู หรือการตั้งคำถามกับบุคคลอื่น ๆ ในทุก
สถานภาพได้อย่างเหมาะสม 

    
√ 

 
√ 

     
√ 

 
√ 

   

     SubPLO 5.2 ออกแบบการนำสนอในรูปแบบการจัดทำ
รายงาน บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศและการทอ่งเที่ยวได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

    
√ 

  
√ 

    
√ 

 
√ 

  √ 

     SubPLO 5.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ในทุกสถานภาพ 

√   √   √ √  √ √   √ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1. ด้านจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน
และสังคม  
1.2  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
1.3  มีความเสียสละและซื่อสัตย์ 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความเห็น
ของผู้อ่ืนและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย 
 

2.1  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
รายวิชา 
2.2  สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นได้ 
2.3  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.1  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้
และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ 
3.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 
3.3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการสื่อสาร สามารถนำการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
4.2  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 
4.3  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี 
4.4  สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางภาคผนวก ก4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สำหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต           
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมวดรายวชิา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.  หมวดวิชาบงัคับ                                     15 หน่วยกิต               
**IS 501 711 ระเบยีบวธิีวจิัยทางเศรษฐศาสตร์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   
**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫ 

*IS 501 713 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   ⚫ ⚫      ⚫     
*IS 501 714 หลักการท่องเท่ียว  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    
*IS 501 715 การค้าระหวา่งประเทศ ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    
2. หมวดวิชาเลือก 9 -15 หน่วยกิต               
กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์               
*IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ    ⚫        ⚫     ⚫ 

*IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ⚫  ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ 

*IS 501 723 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน ⚫  ⚫           ⚫ 
*IS 501 724 ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ ⚫       ⚫  ⚫    ⚫ 
**IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการจัดการ ⚫  ⚫         ⚫  ⚫ 
*IS 501 726 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ ⚫ ⚫           ⚫  
กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเทีย่วและการบริการ              ⚫ 

*IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว ⚫  ⚫      ⚫     ⚫ 

*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ⚫       ⚫      ⚫ 
*IS 501 733 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและการบิน ⚫  ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ 
*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการในธรุกิจโรงแรมและภัตตาคาร ⚫  ⚫         ⚫  ⚫ 
*IS 501 735 การตลาดบรกิารยุคใหม ่ ⚫         ⚫    ⚫ 
*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ ⚫ ⚫           ⚫ ⚫ 
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หมวดรายวชิา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ               
3.1 วิชาวิทยานิพนธ์   12-36 หน่วยกติ               
วิทยานพินธ ์(แผน 1 แบบ ก 1) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
วิทยานพินธ ์(แผน 1 แบบ ก 2) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
3.2 วิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study)  6 หน่วยกิต               
IS 501 897 แผน 2 แบบวิชาชีพ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
SubPLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียวให้ตอบสนองต่อบริบทของการเปล่ียนแปลงโดยคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อกำหนดท่ี

เกี่ยวข้องได้ 
SubPLO 1.2 วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียวให้ตอบสนองต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้ 
SubPLO 1.3 ประยุกต์ใช้การเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ Big data สถิติ และองค์ความรู้สมัยใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของด้านเศรษฐกิจ

และสังคมภายในประเทศและภูมิภาค 
SubPLO 2.1 วางแผนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างเหมาะสม 
SubPLO 2.2 เลือกใช้วิธีการและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
SubPLO 2.3 ดำเนินการประมวลผลข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล ในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียวสมัยใหม่ภายใต้ Software หรือ ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม 
SubPLO 3.1 การนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเปลี่ยนแปลง disruptive economy การวิเคราะห์ระบบ Big Data การประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการวิจัยและการบริหารกับด้าน

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเท่ียว 
SubPLO 3.2 ศึกษาสถานประกอบการด้านธุรกิจนำเท่ียว และการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศระบบราง เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
SubPLO 4.1 เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อีกท้ังสามารถกับปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
SubPLO 4.2 มีการทำงานเป็นทีม และร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
SubPLO 4.3 เปิดรับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี่การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมท้ังพร้อมรับมือกับการล้มเหลว   
SubPLO 5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการองค์ความรู้ ท่ีได้จากการอ่าน ค้นคว้า หรือการวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยการเขียน การพูด หรือการตั้งคำถามกับบุคคลอื่นๆ ในทุกสถานภาพได้อย่างเหมาะสม 
SubPLO 5.2 ออกแบบการนำสนอในรูปแบบการจัดทำรายงาน บทความวิชาการ และบทความวิจัยท่ีเกี่ยว ข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
SubPLO 5.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ในทุกสถานภาพ 



46 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. นายณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ     
   รองศาสตราจารย์  

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก           Ph.D.  

(Applied Economics) 
National Chung Hsing University, Taiwan       2555 

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรบณัฑติ       
(เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย      2547  

ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบณัฑติ 
(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย      2541 

3. ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการ สำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

 

Malawal, P., & Ueasin, N. (2020). The study technical efficiency in tomato production: The Case  
       Study of Mekong river bank, Thailand. GMSARN International Journal, 14(3), pp. 125-131. 
Ueasin, N. (2020). Decision-making on public transportation services based on the socio-economic,  
       psychological, and environmental concern factors. Open Transportation Journal,  
       2020(14), pp. 22-31. 

 
1 
 
 
 

 2. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกฑก์ารขอตำแน่งวิชาการแล้ว 

        ณัฏฐ์ธนิน เอ้ือศิลป์. (2564). เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคขั้นกลาง (Intermediate Microeconomics). โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, พิมพ์ครั้งท่ี 1, ขอนแก่น. 

 

1 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี 

5.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
932 301 Agro-Industrial Economics 
962 101 Preliminary Microeconomics 
962 102 Preliminary Macroeconomics 
962 103 Statistics for Economist 
962 201 Intermediate Microeconomics 
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962 341 Industrial Economics 
962 361 Introductory Natural Resources and Environmental Economics 
962 401 Research Methodology in Economics 
962 441 Industrial Organization 
962 442 Economics of Production and Operation 
ระดับปริญญาโท 

   949 817   Business Research Methodology 
     IS 182 713  เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเพื่อการจัดการ 
     IS 182 715  หลักการจดัการและกลยุทธ์ 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. นายธเนศ วัฒนกูล 

 
1. ตำแหน่งทางวิชาการ     
       รองศาสตราจารย์   

2.  ประวัติการศึกษา 
  ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)       ชื่อสถาบัน ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
       ปริญญาเอก     Ph.D. (Applied Economics)         Victoria University, Australia           2552 
       ปริญญาโท              Master of Arts                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย            2541                  

(International Economics and Finance) 
      ปริญญาตร ี             บริหารธุรกิจบัณฑติ                มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย            2539     

        (การเงิน) 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Wattanakul, T., Nonthapot, S. and Watchalaanun, T. (2019). An analysis of the competitiveness  
       and market expansion of Thailand’s rubber smoked sheet export – A technical note,     
      Australasian Accounting Business and Finance, Volume 13 , Issue 4, pp. 92-99.  
Wattanakul, T., Nonthapot, S. and Watchalaanun, T. (2021). Factors influencing the processed  
      pineapple export competitiveness of Thailand, Australasian Accounting Business and  
     Finance, Volume 15, Issue 3, pp. 119-127.  

1 

2. ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินตำแหน่งวิชาการแล้ว 
       ธเนศ วัฒนกูล. (2565). เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย (Economics of 
International Trade: Theory and Policy). โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครั้งท่ี 2, ขอนแก่น. 

1 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 20 ปี 

5. ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 
           942 441 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
           961 342 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
           962 101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคขั้นต้น 
           962 102 เศรษฐศาสตรม์หภาคขั้นต้น 
           962 203 การเงินและการธนาคาร 
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           962 204 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
           962 351 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ 
           962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
           962 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
           962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหวา่งประเทศ   

     ระดับปริญญาโท 
IS 182 716 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 
IS 182 717 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระดับโลก 
IS 182 722 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน                                 
IS 182 897 การศึกษาอิสระ แผน 2 แบบวิชาชีพ 
IS 182 898 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 1             
IS 182 899 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 2             
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. นายศักรินทร์ นนทพจน์ 

1.   ตำแหน่งทางวิชาการ     
      รองศาสตราจารย ์

2.   ประวัติการศึกษา 
  ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)     ชื่อสถาบัน ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ  
      ปริญญาเอก             Doctor of Philosophy                  Universiti Sains Malaysia,       2557                           
   (Economic Development)                   Malaysia 
      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,ไทย       2548                              

(เศรษฐศาสตรเ์กษตร)   
      ปริญญาตร ี             เศรษฐศาสตรบณัฑิต          มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย       2545                                  
    (เศรษฐศาสตร์)                              
 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Sihabutr, C., Nonthapot, S. (2021). The effects of economic factors on sustainable community-based  
       tourism in upper northeast Thailand. International Journal of Management and  
       Sustainability, 2021, 10(3), pp. 79–91 
Chaturaporn Sihabutr, S. Nonthapot. (2021). The Influences of Travel Expenses on the Indicator  
       Factors of Sustainability in GMS Member Countries. Journal of Environmental Management  
      and Tourism. Volume 12, Issue 1, pp.233-242 
Wattanakul, T., Nonthapot, S. and Watchalaanun, T. (2019). An analysis of the competitiveness and  
      market expansion of Thailand’s rubber smoked sheet export – A technical note, Australasian           
      Accounting Business and Finance, Volume 13, Issue 4, pp. 92-99.  
Wattanakul, T., Nonthapot, S. and Watchalaanun, T. (2021). Factors influencing the processed  
     pineapple export competitiveness of Thailand, Australasian Accounting Business and Finance,     
     Volume 15, Issue 3, pp. 119-127.  
 Wongsiri, A., Nonthapot, S. (2022). he Use and Transmission of Traditional Beliefs for  
       Environmental Conservation in the Bueng Khong Long Wetland, Thailand, Journal of Mekong  
      Societies, Volume 18, Issue 1, pp. 103-124 

   1 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
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5. ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 
962 102 เศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้น 
962 103 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร ์
962 311 เศรษฐมิต ิ

962 343 กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ 
962 401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนกัเศรษฐศาสตร ์

     ระดับปริญญาโท  
 IS 182 711 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรบัเศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยุทธ์  
 IS 182 712 เศรษฐมิติประยุกต์เพือ่การจัดการและกลยุทธ์ 
 IS 182 724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการบริการ 
   IS 182 898 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 1             
    IS 182 899 วิทยานิพนธ์ แผน 1 แบบ ก 2             
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4. นางสาวจตุราพร สีหาบุตร 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
    ระดับ        ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)                       ชื่อสถาบัน ประเทศ          ปี พ.ศ. ที่จบ 
 ปริญญาเอก      Ph.D  (Tourism Economy)      Universite de Toulouse Le Mirail                       2555 
                                                                                 France 
 ปริญญาโท         Master 2                    Universite de Toulouse1 Capitol                        2551  
         (Economie et politique du Tourisme International)   France 
 ปริญญาโท        M.A. (Tourism and Hotel Management) Southern Cross University,  Australia    2546            
                                                                Naresuan University, Thailand (Dual Degree) 
ปริญญาตรี         นิเทศศาสตรบณัฑิต (สื่อสารมวลชน)     มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์                      2539 

4. ผลงานทางวิชาการ ( ย้อนหลัง 5 ปี ) 
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
Sihabutr, C., Nonthapot, S. (2021). The effects of economic factors on sustainable community-based  
       tourism in upper northeast Thailand. International Journal of Management and  
       Sustainability, 2021, 10(3), pp. 79–91 
Chaturaporn Sihabutr, S. Nonthapot. (2021). The Influences of Travel Expenses on the Indicator  
      Factors of Sustainability in GMS Member Countries. Journal of Environmental Management      
     and Tourism. Volume 12, Issue 1, pp.233-242 
Chaturaporn Sihabutr, Malliga Sompholkrang, Sukanya Sirimat, Kamonthip Panyasit S. Nonthapot.      
     (2021). Factors influencing tourism investment in the CLMVT countries. Journal of Accounting.        
     January, Volume 7: 1173-1178. 
 

   1 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศีกษา 17  ปี 
 
5. ภาระงานสอน  
 ระดับปริญญาตรี  
รายวิชา 927 103 หลักเศรษฐศาสตรส์ำหรับการท่องเที่ยว 
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รายวิชา 927 104  การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ 
รายวิชา 927 313    การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
รายวิชา 927 481  การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
รายวิชา 927 484  การจัดการงานเทศกาลและมหกรรม 
รายวิชา 927 491 สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยว 
รายวิชา 927 495 สหกิจศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 
ระดับปริญญาโท 

927 825 รายวิชา   การประเมินโอกาสทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ในกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
5. นายบดี ปุษยายนันท์ 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ     

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D (Development Sciences) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย       2558 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตรส์หกรณ์)  
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ ไทย       2541

  
ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต  

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัโยนก, ไทย       2538 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลุ TCI กลุ่มที่ 2  
       ชนาใจ หมื่นไธสง, บดี ปุษยายนันท์ และ ภัทร์ธีนันท์ หมื่นไธสง. (2562). นโยบายต่างประเทศของจีน ‘หนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง’กับปรากฏการณ์ในจงัหวัด หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 36 (3), 55-89.  

60.  

2. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอตำแน่ง
วิชาการ 
     บดี ปุษยายนันท.์ (2565). เศรษฐศาสตร์จลุภาคเบื้องต้น (Preliminary Microeconomics). โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, พิมพ์ครั้งท่ี 1, ขอนแก่น. 
    บดี ปุษยายนันท.์ (2565). ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ (History of Economic Thoughts). โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, พิมพ์ครั้งท่ี 1, ขอนแก่น. 
  

1 

      4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 

 5. ภาระงานสอน 

    ระดับปริญญาตรี  

          962 101, IS 181 001 และ BA 101 811 เศรษฐศาสตร์จลุภาค 

          962 203 การเงินและการธนาคาร 

          962 207 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

          962 208 และ IS182008 เศรษฐกิจไทย   

          962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท 
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          962 395 หัวข้อพิเศษทางด้านนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์พัฒนา 

          962 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์

          IS 183 005 Creative economy 

          IS 18 3020 Principle of Cooperatives 

          IS 183 021 Community Management  

ระดับปริญญาโท 
          IS 182 718 Economics of Public Policy and Local Development  
          IS 182 716 Creative economy and Entrepreneurship 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
6. นางสาวมัลลิกา สมพลกรัง 

1.  ตำแหน่งทางวิชาการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2.  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาเอก Ph.D (Economics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 2558 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย  2546 

ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลยัรามคำแหง, ไทย 2543 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1.    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชา การ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมติัและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1  
     Sihabutr, C., Sompholkrang, M., Sirimat, S., Panyasit, K., & Nonthapot, S. (2021). Factors 
influencing tourism investment in the CLMVT countries. Accounting, 7, pp. 1173-1178. 

0.8 

2. ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
มัลลกิา สมพลกรัง. (2563). ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม. ใน     
       เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจดัการอุตสาหกรรม 
      หน่วยท่ี 10 (น.10-1– 10-41). สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
      ธรรมาธิราช. นนทบุรี 41 หน้า.    
มัลลกิา สมพลกรัง. (2563). บทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้าง 
          ขีดความสามารถการแข่งขัน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร ์
          อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม หน่วยท่ี 13 (น.13-1 – 13-51).  

          นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 51 หน้า. 

    1 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
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5.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  

           962 102 และ BA 101 812  Preliminary Macroeconomics 
           EC 101 104 Macroeconomics I: Structure of Economics System   
           962 201 Intermediate Microeconomics 
           962 452 Monetary Theory and Policy   
           962 455 Micro Finance 

       ระดับปริญญาโท 
            IS 182 713 Microeconomics for Management 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
7. นายธีระวุฒิ ตีตรานนท์ 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ 

                    อาจารย์  

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาเอก      Doctor of Philosophy         

    (Sufficiency Economy) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2561 

ปริญญาโท     เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ     
          (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัร 
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลยั 
ฟาร์อิสเทอร์น 

2553 

        ปริญญาตร ี   วิทยาศาสตรบัณฑิต        
 (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2541 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวืจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
ก.ก.อ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
    Teerawut Teetranont. (2018). Asymmetric effect with Quantile regression for interval-valued 
Variables, International Conference of the Thailand Econometric Society (TES 2018).  

Teerawut Teetranont. (2018).  Generalize weighted in Interval data for fitting a Vector 
Autoregressive  Model,  International Conference of the  Thailand Econometric Society 
(TES 2018).  
Teerawut Teetranont. (2018).   Investigating Relationship between Gold Price and Crude Oil 
Price using Interval Data with Copula based on GARCH,    International  Conference of the 
Thailand Econometric Society (TES 2018). 
 

 
 

   0.8 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี  

   



60 
 

 

 

5.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 

962 203 การเงินการธนาคาร 

962 354 ตลาดซื้อขายล่วงหน้า   

962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ  

962 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์

IS 181 003 สถิติเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

IS 181 004 คณิตศาสตร์สำหรับนกัเศรษฐศาสตร ์

IS 183 007 การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

IS 184 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

          ระดับปริญญาโท 

IS 182 718 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
8. นางสาว สุกัลญา ศิริมาตร์ 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ 

                 อาจารย์  
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา           
(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด.     
(การวิจัยและสถิติ ทาง

วิทยาการปัญญา) 

มหาวิทยาลยับูรพา 2563 

ปริญญาโท วท.ม.  
(สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

ปริญญาตร ี           วท.บ.  
     (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2545 

   
3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ำหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทคว่ทวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน ฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
       Sirimat, S. and Arpakorn, S. (2019). Optimization of Explant Surface Sterilization Conditions and 
Multiple Shoot Induction in Threatened Plant Phanera sirindhorniae. Journal of Advanced 
Agricultural Technologies, 6(4), pp. 263-266. 
        Nonthapot, S. and Sirimat, S. (2020).  The risk factors affecting people after the border conflict 
between Thailand and Cambodia at the Baan Phum Sarol Village, Kantharalak District, Sisaket 
Province, Thailand. Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(10), pp. 780- 792.   
       Sihabutr, C., Sompholkrang, M., Sirimat, S., Panyasit, K. and Nonthapot, S. (2021). Factors 
influencing tourism investment in the CLMVT countries. Accounting, 7(5), pp. 1173–1178. 
 
 
 
 
 

   1 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศีกษา 14  ปี 
 
5. ภาระงานสอน  
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 ระดับปริญญาตรี  
930 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
931 311 หลักการวิจัยสำหรับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
SE 001 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
SE 001 103 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร ์
SE 003 106 สถิติสำหรับวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 

คณะสหวิทยาการ 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับที ่23/2560) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

จากการศึกษาในระบบ 
  



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

ภาคผนวก จ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน 
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เรือ่ง แนวปฏิบัติ

ในการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550) 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบ 

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

ภาคผนวก ช 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบ
การประเมินผล 

การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
 

 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน                  
และเกณฑ์การประเมินประจำปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ สปอว. กำหนด 

 
 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตราฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประ 
เมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

       

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตัวบงช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 7 8 9 9 9 

ตัวบงช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 9 9 

 



 
 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                         
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  

 
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้น ได้มุ่งเน้นและประสงค์ที่จะยกระดับจากประเทศรายได้ต่ำเป็นประเทศรายได้ปานกลาง

ระดับสูงในช่วงเวลาน้อยกว่าหนึง่ช่วงอายุคน ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในด้านของการท่องเที่ยว การบริการ 
และการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในปี พ.ศ.2553-2562 นั้นมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวลง 6.1% ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องมาจากอุป
สงค์ภายนอกที ่ลดลงที ่ส ่งผลกระทบต่อการค้าและการท่องเที ่ยว การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน และการบริโภค
ภายในประเทศที่ลดลง หลังจากเผชิญกับการหดตัวรุนแรงที่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปีพ.ศ. 2563 เศรษฐกิจขยายตัว 
2% ในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2564 
 จากเหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยวมากข้ึนผ่านกระแสสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีจากนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พยายามขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ การเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจะ
เชื่อมต่อกับประเทศไทยย่อมแสดงถึงการขยายตัวด้านอุปทานในการที่จะรองรับการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค จึงสะท้อนถึงการต้องการแรงงานในระดับนักบริหารและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ขึ้น ในขณะเดียวกันจากนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เร่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องการพัฒนาอย่างยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs Goals) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีทิศทางในการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจำเป็นต้องมีฐานในการเชื่อมโยงทั้งภาคการค้าและการบริการ
ระหว่างประเทศ 

ด้วยเหตุนี้การใช้แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและระหว่างประเทศ เมื่อมีการใช้กล
ยุทธ์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการ
ทำงานย่อมเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการในแต่ละภาคส่วนของหน่วย
ธุรกิจและองค์กรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเนื้อหาของ
หลักสูตร ต้องตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจบุัน
และอนาคต จึงควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ก่อนการปร ับปรุงหลักสูตรด ังกล ่าว อ ันจะเกิดประโยชน์ส ูงส ุดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา     
1. เพื่อทำความเขา้ใจความต้องการของกลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจากการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรทหาบณัฑติตามรอบ 

TQF  
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียจากการเปิดหลักสตูรฯ ท่ีปรับปรุง 
วิธีดำเนินการศึกษา ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ กลุ่มผู้ใช้มหาบัณฑิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

ภาครัฐและเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ และศิษย์เก่า โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำแนกเป็นผู้ใช้มหาบัณฑิตจำนวน 15 แห่ง และ



 
 

 

 

ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ และ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15 ราย โดยใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

สรุปผลการศึกษา สรุปเป็น 2 สว่น ได้แก่ ความต้องการมหาบณัฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยุทธ์ของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต  ความคิดเห็นของศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตรบัณฑติ    และเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์    
การจัดการและกลยุทธ์ ดังนี ้

1. ความต้องการมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
  ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน/
ธุระกิจอิสระ/ส่วนตัว หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ  
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณารับพนักงานเข้าทำงานจากระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา รองลงมา
เป็นมาจากความสามารถอ่ืน ๆ เช่น ภาษา ความรู้ด้านวิชาการ และมาจากสถาบันการศึกษา ตามลำดับ 

ความต้องการมหาบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการมหาบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว เข้าทำงานใน

หน่วยงานของตน เนื่องจากในปัจจุบันน้ันให้ความสำคัญในด้านของการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าระหว่างประเทศเป็น
อย่างมาก  หากพัฒนาหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเห็นว่าสาขาวิชาที่เหมาะสม 
ได้แก่ การค้า การจัดการอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การบริการ และการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ หรือ
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมการบริการต่างๆ เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านมากที่สุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ได้แก่ มีความรู้และความสามารถทันต่อเทคโนโลยี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรองได้  มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และทักษะด้านการจัดการต่างๆ ดังคำกว่าวที่ว่า “ไม่รู้เรื่องจีน ไม่รู้
เทคโนโลยี ไม่รู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศไม่ได้และครับตอนน้ี อีกอย่างใครๆ ก็อยากน่ังรถไฟความเร็วสูงเพราะบ้านเรามันไม่
มี” 

คุณลักษณะพิเศษและคุณลักษณะในวิชาชีพของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการและคาดหวังของ
ผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะทางวิชาชีพของมหาบัณฑิตปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ที่ผู้ประกอบการต้องการและคาดหวัง ดังนี้ 
1) คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด คือ ต้องการเกี่ยวกับการมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายได้ มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารการจัดการต่างๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

2) คุณสมบัติในลักษณะวิชาชีพที่ต้องการของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่ผู้ประกอบการต้องการมาก คือ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้ และทักษะในการแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคสมัยปัจจุบันหรืออนาคต มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการนวัตกรรมการบริการ
ต่างๆ ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้ทันท่วงที  
สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลมานั้นไปสื่อสารสู่สาธารณะ สามารถวิพากษ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มี
ทางเลือกหลากหลายได ้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี เน้นความเป็นสากลด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
และการท่องเที่ยว 

3) ข้อคิดเห็นอื่นๆ คือ ผู้ประกอบการต้องการพนักงานที่สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ทำข้อมูลที่ได้นำเสนอใน
รูปแบบต่างๆ ได้ดี รวมถึงควรมีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ทำให้บริษัทห้างร้านมี



 
 

 

 

ความได้เปรียบในยุคที่มีการแข่งขันสูง อดทนและรับแรงกดดันภายในองค์กรให้ได้ ลดการถือตัวเองเป็นสำคัญลง ซึ่งพนักงาน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะสังคมปัจจุบันและอนาคต  โดยหลักสูตรควรสอนเพิ่มเติมในเชิงสังคม บริบทเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม หรือแนวโน้มตลาดการบริการในอนาคต การท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ 
การลงทุนและการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย   

2. ความคิดเห็นของศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์   
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยประเภทของหน่วยงานท่ีศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขา

เศรษฐศาสตร์ทำงานปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานเอกชนและธุระกิจอิสระ รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน 
 กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร ส่วนใหญ่ทำงานประจำ โดย
สามารถมาเรียนได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ความรู้ที่ได้รับหลังจากจบการศึกษาส่วนใหญ่นั้นยังเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ลักษณะงานท่ีทำสอดคล้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา 
 ระดับความคิดเห็นของมหาบัณฑติต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ วิทยาเขตหนองคาย 

 แบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมของนักศึกษา  
1) ด้านโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นว่าโครงสร้าง

หลักสูตรไม่เอื้อต่อการสำเร็จการศึกษาใน 2 ปี เนื่องจากมีเนื้อหาในการเรียนค่ อนข้างเยอะ และมหาบัณฑิตส่วนใหญ่นั้น
ประกอบอาชีพ ในการทำงานประจำ จึงไม่เอื้อต่อการจบในเวลาที่กำหนด  

2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นว่าการ
เรียนการสอนฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้า แต่ยังยังขาดในด้านองค์ความรู้ต่างๆ เช่น เรื่อง Bigdata การบริการ 
การค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน ด้านพื้นที่ของการศึกษานั้นได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านการขนส่ง การจัดการโล       
จิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะพื้นที่ของสถานศึกษาน้ันมีการจัดการเรียนการสอน ณ คณะสหวิทยาการ ณ จังหวัดหนองคาย ที่
เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย โดย
ได้เปรียบในด้านการเรียนรู้ ซึ่งฐานองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถนำไปประยุกตใ์ช้กับการค้าระหว่างประเทศและ
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และควรเป็นหลักสูตรที่รองรับกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระบบรางใน
อนาคต  

3) ด้านกิจกรรมของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นว่ามีกิจกรรม
การศึกษาดูงาน สร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และมีการส่งเสริมความตระหนักความมีจิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการเป็นมหาบัณฑิตของ
หลักสูตรในระดับมาก  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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เหตุผลของการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  
                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program in International and Tourism 
Economics 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตบัณฑิต  
                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยุทธ์ 
ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program in Managerial and Strategy 
Economics 

-ปรับสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของรัฐบาลคือ 
ประเทศไทย 4.0  และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

-ปรับให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
-ปรับให้เป็นหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนทัศน์ใหม่  
-ปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรับตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดหนองคาย 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
 (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  
(เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยทุธ์)     

ปรับสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของรัฐบาลคือ 
ประเทศไทย 4.0  และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

-ปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการปรับปรุงหลักสูตร 

ช่ือย่อ (ภาษาไทย):   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการทอ่งเที่ยว) ช่ือย่อ (ภาษาไทย): ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์)    

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Economics  (International and Tourism 
Economics) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Economics (Managerial and Strategy 
Economics) 



 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หมายเหตุ/ 

เหตุผลของการปรับปรุง 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Econ. (International and Tourism Economics)   ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Econ. (Managerial and Strategy Economics)   

3. วิชาเอก 
     ไม่ระบุแต่กำหนดเป็น กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก 

         ได้แก่ 1.การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส ์
                2.อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ 

 

3. วิชาเอก 
   ไม่ระบุ  

-ปรับสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของรัฐบาลคือ 
ประเทศไทย 4.0  และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

-ปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรับตามยุทธศาสตร์จังหวัด
หนองคาย 
-ปรับตามความเชีย่วชาญตาม
คุณวุฒิ และความถนัดเฉพาะ
ด้านของคณาจารย ์

4. หลักสูตร 4. หลักสูตร  

    4.1 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต     4.1 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต        

    4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    4.2.1  แผน ก แบบ 1 
      1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ)               3 หน่วยกิต 

    4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      4.2.1 แผน ก แบบ 1 
       1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ)    4 หน่วยกิต 

เดิมไม่กำหนดความเชี่ยวชาญ
พิเศษ ซ่ึงหลักสูตรปรับปรุงจะ
แยกการเรียนตามความสนใจ 
โดยจะกำหนดในวิชาเลือก และ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนให้มีความเข้าใจถอ่ง
แท้เฉพาะดา้นนั้นมากขึ้น 

      2) วิชาเลือก                                         -       หน่วยกิต        2) วิชาเลือก                                         -       หน่วยกิต 
      3) วิทยานิพนธ์                           36 หน่วยกิต        3) วิทยานิพนธ์                            36 หน่วยกิต 
     4.2.2 แผน ก  แบบ 2  4.2.2 แผน ก  แบบ 2 
      1) วิชาบังคับ                                    15 หน่วยกิต        1) วิชาบังคับ                                      24 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก                                        9         หน่วยกิต        2) วิชาเลือก                                         -         หน่วยกิต 
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      3) วิทยานิพนธ์                            12        หน่วยกิต       3) วิทยานิพนธ์                           12 หน่วยกิต 
     4.2.3 แผน 2 แบบวิชาชีพ      4.2.3 แผน 2 แบบวิชาชีพ 

      1) วิชาบังคับ                                      15         หน่วยกิต        1) วิชาบังคับ                                      24 หน่วยกิต  

      2) วิชาเลือก                                        15         หน่วยกิต       2) วิชาเลือก                                         6        หน่วยกิต  

      3) การค้นคว้าอิสระ                             6  หน่วยกิต       3) การค้นคว้าอิสระ                             6 หน่วยกิต  

5. รายวิชา 5. รายวิชา  

   5.1 แผน 1 แบบ ก 1  
    1)  กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต                    3              หน่วยกติ 
**IS 501 711  ระเบียบวิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร์                            3(2-2-6)  
 
    2)  วิทยานิพนธ์                                            36             หน่วยกติ 

  5.1 แผน ก แบบ 1 
1)  กลุ่มวิชาบงัคับแบบไม่นบัหน่วยกติ                             4             หน่วยกติ 
 *IS 182 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  3(2-2-6)  
 *IS 182 719 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ ์                           1(1-0-2)  
 2) วิทยานิพนธ์                                                      36                  หน่วยกิต  

ปรับตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ
โดยนำเอาวิชาเศรษฐมิติพื้นฐาน
ที่จำเป็นมาเพิ่มเติมในรายวิชา
ระเบียบวธิีวิจยั สว่นรายวิชา
วิทยานพินธ์หนว่ยกิตคงเดิม 

  5.2  แผน 1 แบบ ก 2   5.2  แผน ก แบบ 2    
    1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                       15              หน่วยกติ 
**IS 501 711 ระเบยีบวธิีวจิัยทางเศรษฐศาสตร์    3(2-2-6)  
**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3(3-0-6)  
  IS 501 713 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ                 3(3-0-6)  
 IS 501 714 หลักการท่องเท่ียว                               3(2-2-6) 
*IS 501 715 การค้าระหวา่งประเทศ                 3(2-2-6) 
     2) กลุ่มวิชาเลือก                                          9                          หน่วยกิต  
กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส ์
*IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  
*IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)  
*IS 501 723 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน   3(3-0-6) 

1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                 24                  หน่วยกติ 
*IS 182 711  ระเบียบวธิีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  3(2-2-6)  
*IS 182 712  เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการจัดการและกลยุทธ์  3(2-2-6)  
*IS 182 713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการจัดการ              3(3-0-6)  
*IS 182 714 เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ   3(3-0-6)  
*IS 182 715 หลักการจัดการและกลยทุธ์                      2(2-0-4)  
*IS 182 716 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)  
*IS 182 717 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการธุรกจิระดับโลก  3(3-0-6)  
*IS 182 718 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาทอ้งถิ่น   3(3-0-6) 
*IS 182 719  สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  1(1-0-2)  
  

1..ปรับปรุงวิชาระเบียบวธิีวจิัย 
โดยนำสถิติและเศรษฐมิติขั้นต้น
นำมาผนวก 2.นำวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการ
จัดการและมหภาคเพื่อการ
จัดการมาผนวกรวมกันโดยเน้น
การประยกุต์เพื่อสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานกับเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศให้มากขึ้น         
3. เพิ่มวิชาบังคับใหม่ คือ 
รายวิชา ได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลฯ 



 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หมายเหตุ/ 

เหตุผลของการปรับปรุง 
*IS 501 724 ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 
**IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการจัดการ             3(3-0-6)     
*IS 501 726 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  
กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเทีย่วและการบริการ 
*IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว                 3(3-0-6)  
*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                           3(3-0-6) 
*IS 501 733 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและการบิน                           3(3-0-6) 
*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการในธรุกิจโรงแรมและภัตตาคาร             3(3-0-6) 
*IS 501 735 การตลาดบรกิารยุคใหม ่               3(3-0-6) 
*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
   3) วทิยานิพนธ์                                     12  หน่วยกิต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) วทิยานิพนธ์                                     12  หน่วยกิต       

วิชาการค้าระหวา่งประเทศ 
และวิชาหลักการท่องเท่ียว 
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและให้มีความเฉพาะ
ด้านมากขึ้น และเน้นให้เป็น
รายวิชาที่มีปฏิบัตกิารมากขึ้น 
4. ปรับปรุงรายวิชาใหม ่และ
เนื้อหาใหม่ทุกรายวิชาเอกเลือก 
โดยสามารถเลือกตามกลุ่ม
ความเชี่ยวชาญพิเศษเพียงกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
5. วิทยานพินธ ์12 หน่วยกิตคง
เดิม 

  5.2  แผน 2 แบบวชิาชีพ   5.2  แผน 2 แบบวชิาชีพ  
    1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                     15               หน่วยกิต 
**IS 501 711 ระเบยีบวธิีวจิัยทางเศรษฐศาสตร์    3(2-2-6)  
**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3(3-0-6)  
**IS 501 713 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ                 3(3-0-6)  
*IS 501 714 หลักการท่องเท่ียว                             3(2-2-6) 
*IS 501 715 การค้าระหวา่งประเทศ                 3(2-2-6) 
     2) กลุ่มวิชาเลือก                                          9                         หน่วยกติ  
กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 
*IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  
*IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)  
*IS 501 723 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน   3(3-0-6) 
*IS 501 724 ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ              3(3-0-6) 

1) กลุ่มวิชาบังคับ                                     24                              หน่วยกติ 
*IS 182 711  ระเบียบวธิีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  3(2-2-6)  
*IS 182 712  เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการจัดการและกลยุทธ์  3(2-2-6)  
*IS 182 713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการจัดการ              3(3-0-6)  
*IS 182 714 เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ   3(3-0-6)  
*IS 182 715 หลักการจัดการและกลยทุธ์                      2(2-0-4)  
*IS 182 716 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)  
*IS 182 717 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการธุรกจิระดับโลก  3(3-0-6)  
*IS 182 718 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาทอ้งถิ่น   3(3-0-6) 
*IS 182 719  สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  1(1-0-2)  
 
2) กลุ่มวิชาเลือก                                         6                                หน่วยกิต 

มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ 
แผน 1 แบบ ก(2) ยกเว้นวิชา
เลือกที่สามารถเลือกเรียนใน
รายวิชามากกวา่ แผน1 แบบ ก
(2) โดยเลือกตามกลุ่มเชี่ยวชาญ
พิเศษ แต่หลักสูตรเดิมจะมีกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะแผน 2 แบบ
วิชาชีพ ส่วนรายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระคงเดิมที่ 6 หน่วย
กิตไม่เปลี่ยนแปลง 



 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หมายเหตุ/ 

เหตุผลของการปรับปรุง 
**IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการจัดการ              3(3-0-6)     
*IS 501 726 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านการค้าระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  
วิกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษการท่องเทีย่วและการบริการ 
*IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว                 3(3-0-6)  
*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                           3(3-0-6) 
*IS 501 733 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและการบิน                           3(3-0-6) 
*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการในธรุกิจโรงแรมและภัตตาคาร             3(3-0-6) 
*IS 501 735 การตลาดบรกิารยุคใหม ่               3(3-0-6) 
*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
   3) การค้นคว้าอิสระ                                                    6  หน่วยกิต    

*IS 182 721 การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค     3(3-0-6)  
*IS 182 722 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน   3(3-0-6)  
*IS 182 723 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)  
*IS 182 724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการบริการ   3(3-0-6)  
*IS 182 725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6)   
*IS 182 726 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ  3(3-0-6)  
*IS 182 727 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การจัดการสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
3) การค้นคว้าอิสระ                                                    6  หน่วยกติ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หมายเหตุ รายละเอียดการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

**IS 501 711 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์  

3 (2-2-6) *IS 182 711   ระเบียบวิธีวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์การจดัการและกล
ยุทธ์    

3(2-2-6)  เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา 

เพิ่มหัวข้อสถิติและเศรษฐมติิสำหรับงานวิจัยใน
คำอธิบายรายวิชา 

**IS 501 712 เศรษฐกิจดิจิทลัสำหรับ
การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

3 (3-0-6) *IS 182 726 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ   
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา 

ปรับเพิ่ม Big Data การจัดการการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ
ทางการเงิน การจัดการสารสนเทศการตลาด 
พาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส ์

**IS 501 713 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการ
จัดการ 

3(3-0-6) *IS 182 713 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเพื่อการ
จัดการ 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา 

รวมเนื้อหารายวิชาเศรษฐศาสตร์จลุภาคเพื่อการ
จัดกาและเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ
เพื่อปรับเป็นรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ    *IS 182 714 เศรษฐศาสตรม์หภาคเพื่อการ

จัดการ 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา 
*IS 501 714 หลักการท่องเที่ยว             3(2-2-6)    วิชาใหม่ สอดคล้องกับช่ือหลักสูตรที่ทำการปรับปรุง 
*IS 501 715 การค้าระหว่างประเทศ 3(2-2-6)      3 (3-0-6) วิชาใหม่ สอดคล้องกับช่ือหลักสูตรที่ทำการปรับปรุง 

*IS 501 721 เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการลงทุนระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6)    วิชาใหม่  

**IS 501 722 เศรษฐศาสตร์การ
จัดการโลจสิติกส์และ   
โซ่อุปทาน 

3(3-0-6) *IS 182 723 เศรษฐศาสตร์การจดัการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน  

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  

*IS 501 723 การจัดการผลิตและการ
ดำเนินงาน 

3(3-0-6)   3 (3-0-6) วิชาใหม่  



 
 

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หมายเหตุ รายละเอียดการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

*IS 501 724 ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและกิจการ
ระหว่างประเทศ     

3(3-0-6) 
 

   วิชาใหม่  

*IS 501 725 สถิติและเศรษฐมิติ
ประยุกตส์ำหรับการ
จัดการ  

    วิชาใหม่  

*IS 501 726   หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตรด์้าน
การค้าระหว่างประเทศ
และโลจสิติกส ์

3(3-0-6)    วิชาใหม่  

*IS 501 731 เศรษฐศาสตร์การ
ท่องเที่ยว   

3(3-0-6)    วิชาใหม่  

*IS 501 732 การจัดการอุตสาหกรรม
การบริการ 

3(3-0-6)                  
 

   วิชาใหม่  

*IS 501 733
  

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
และการบิน 

3(3-0-6)    วิชาใหม่  

*IS 501 734 นวัตกรรมการบริการใน
ธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร 
 
 

3(3-0-6)    วิชาใหม่  



 
 

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หมายเหตุ รายละเอียดการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

*IS 501 735 การตลาดบริการยุคใหม่       3(3-0-6)    วิชาใหม่  
*IS 501 736 หัวข้อพิเศษทาง

เศรษฐศาสตรด์้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

3(3-0-6)    วิชาใหม่  

   *IS 182 712   เศรษฐมิตปิระยุกต์เพื่อการ
จัดการและกลยุทธ์   

3(2-2-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 715 หลักการจดัการและกลยุทธ์   2(2-0-4) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่
   *IS 182 716 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการ

เป็นผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 717 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการ
ธุรกิจระดับโลก 

3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 718
  

เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่น 

3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 719   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจดัการ
และกลยุทธ์  

1(1-0-2) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 721 การพัฒนาเศรษฐกิจภูมภิาค 3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่
   *IS 182 722 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ

ลงทุน 
3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

   *IS 182 725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)   ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่
   *IS 182 724 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมการ

บริการ 
3(3-0-6)   ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่



 
 

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2566 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หมายเหตุ รายละเอียดการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   *IS 182 727 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การจัดการสมยัใหม่   

3(3-0-6) ตัดออก เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวิชาเอกท่ีปรับปรุงใหม ่

IS 501 898 วิทยานิพนธ ์ ก(1) 36  *IS 182 898 วิทยานิพนธ์   ก(1) 36  เปลี่ยนรหัสวิชา  
IS 501 899 วิทยานิพนธ ์ ก(2) 12  *IS 182 899 วิทยานิพนธ์   ก(2) 12  เปลี่ยนรหัสวิชา  
IS 501 897 การศึกษาอิสระ  6  *IS 182 897 การศึกษาอิสระ  6  เปลี่ยนรหัสวิชา  

หมายเหตุ: *รายวิชาใหม่ และ **รายวิชาปรับปรุง  
- จำนวนรายวิชาปรับปรุงและเปลีย่นรหัสรายวิชา จำนวน 4 วิชา และจำนวนรายวิชาใหม่ จำนวน 13 วิชา เปลี่ยนรหสัรายวิชา 4 วิชา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                                               

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ตาราง สถิติผลการรับนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลุยทธ์ 

ปีการศึกษา จำนวนที่ประกาศรับ 
(คน) 

จำนวนนักศึกษาที่สมัครใน
แต่ละปี 
(คน) 

ร้อยละของผู้สมัครต่อ
จำนวนที่เปิดรับ 

(%) 
 2561* 10 9 90 
2562 10 - - 
2563 10 7 70 
2564 10 6 60 
2565 10 6 60 

 เฉลี่ย 5-6 50-60% 
หมายเหตุ: * เปิดรับภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2561



 
 

 

 

 คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย 
ชื่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566-2570 

ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ระดับผลกระทบ สรุประดับ
ความเสี่ยง 
(โอกาส X 
ผลกระทบ) 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวอย่าง 
ด้านสถานการณ์

ปัจจุบนั 

การบริหารจัดการการออกฝึก
ประสบการณ์ของนกัศึกษา
ในช่วง COVID-19 

   /      / 20 

1) ประเมินความปลอดภัยในแตล่ะสถานประกอบการณ์หรือจังหวดั
ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการที่อยูไ่มไ่กลจาก
คณะฯ โดยสถานประกอบการต้องผ่านการคัดเลือกจากกรรมการ
หลักสตูร 
2) จัดทำรูปแบบการฝึกประสบการณ์ภายในหน่วยงาน/คณะ/
หลักสตูร  

1) ด้านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร  /     /     1  

1) จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังของผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
2) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

2) ด้านการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ 
TQF /     /     1 

1) จัดทำกรอบระยะเวลา และแผนการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันตาม
กรอบ TQF และมีความทันสมยั ก้าวหน้า ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

3) ด้านบัณฑิต 
 

ระยะเวลาจบการศึกษาตามที่
หลักสตูรกำหนด  

 /     /    4 

1) ประชุมและระดมความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรกับนักศึกษา 
2) จัดทำแผนกลยุทธ์การกำกับและติดตามความกา้วหน้าในการ
เรียนของนักศึกษา 
3) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 



 
 

 

 

4) หลักสูตรมีการกำกับ และติดตาม อัตราการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ทุกปีการศึกษา 
5) หลักสูตรจัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้า (Progress Report) 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) การทำวิทยานิพนธ์ (THESIS) และ
การศึกษาอิสระ (INDEPENDENT STUDY) ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา เพื่อระดมสมอง และสะท้อน (BRAISTROM AND 
FEEDBACK) ปัญหา อุปสรรค ในการเรยีน โดยมีการเสนอแนวทาง
แก้ปัยหา ที่มีความยดืหยุ่น และมปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ภายในระยะเวลาที่หลักสตูรกำหนด   

4) ด้านการรับ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ไม่
เป็นไปตามแผนการรับเข้า ใน
มคอ.2 

  /     /   9  

1) ประชุมและระดมความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
2) จัดทำแผนกลยุทธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
3) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

5) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

นักศึกษาไมส่ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการ ได้เตม็ที่  

 /     /    4 

1) ประชุมและระดมความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรกับนักศึกษา 
2) จัดทำแผนกลยุทธ์การกำกับและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของนักศึกษา 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศา เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังภายใน ภายนอก 
รวมทั้งระดับชาติ และนานาชาต ิ
4) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

6) ด้าน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรยีนรู้ ให้
สอดคล้องกับ New Paradigm  

/     /     1 
1) ประชุมและระดมความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรกับนักศึกษา 



 
 

 

 

2) จัดทำแผนกลยุทธ์การกำกับและติดตามกระบวนการจดัการเรียน
การสอน 
3) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตรมกระบวนทัศน์ใหม่ (New 
Paradigm) รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ของ
หลักสตูร เพื่อตอบสนองนโยบาย Education Transformation 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

7) ด้านสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

งบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์และโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูปเฉพาะทาง 
  /     /    4 

1) ประชุมและระดมความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรกับนักศึกษา 
2) เสนอของบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภณัฑ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูปเฉพาะทาง 
3) กำกับและติดตามงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภณัฑ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเฉพาะทาง 
4) ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบผลลัพธ์ เป้าหมายของแผน 

8) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่หลักสูตร  
 

จำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ในแต่ละ
ปีการศึกษา ไมส่อดคล้องกับ

แผนการรับ 

  /     /   9  

1) หลักสูตรเน้นดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสตูรเชิง
รุก โดยใช้วิธีบอกปากต่อปาก จากนักศึกษาในแต่ละรุ่น และศิษย์เก่า 
ซึ่งเป็นวีธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นมา มีจำนวนผุส้มัครเข้าศึกษา จากช่องทางนี้ มากที่สุด 
เมื่อเปรยีบเทียบกับช่องทางอื่นๆ  รวมทั้งหลักสตูรดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ โดยใช้สื่อประชาสมัพันธ์ช่องทาง ON 
LINE อื่นๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย LINE FACEBOOK 
INSTRAGAM TIKTOK  



 
 

 

 

2) หลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โดยจัดทำใบปลวิ
และโปสเตอร์ (BROCHURE AND POSTER) พร้อมท้ังส่งหนังสือ
แนะนำหลักสูตร และไปนำเสนอหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เช่น  ด่านศุลกากรหนองคาย สำนักงาน
ศุลกากรภาค 2 สำนักงานพาณิชยจ์ังหวัด สำนักคลังจังหวดั สำนัก
สรรพากรพื้นท่ี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดั สำนักงานสรรพสามติ
พื้นที ่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สถาบันการเงินท้ังภาครัฐ วสิาหกิจ 
และเอกชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมผุ้
ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และโลจสิติกส ์
3) หลักสูตรมีระบบ กลไก และกระบวนการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมลู
การรับสมัครนักศึกษา ทุกปีการศกึษา อย่างต่อเนื่อง 
4) หลักสูตรกำหนดเปา้หมายแผนการรับเข้า ทุกแผนการศึกษา ปี
การศึกษาละ 10 คน  

 
 
 
 
 
 
 


