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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

1 ช่ือหลกัสูตร 1 
2 ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 

3 วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร   1 

4 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 1 

5 รูปแบบของหลกัสูตร  
 5.1 รูปแบบ 1 
 5.2 ภาษาท่ีใช ้ 1 
 5.3 การรับเขา้ศึกษา 1 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 2 
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10 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 
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 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 4 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 4 

12 ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ              
ของสถาบนั 

 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 5 
 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 5 
 12.3 กรอบในการปรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์   5 

13 ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั      
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 6 
 13.2 รายวชิาท่ีเปิดสอนใหค้ณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 8 
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1 ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
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 1.3 วตัถุประสงค ์ 10 

2 แผนพฒันาปรับปรุง 10 
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1  ระบบการจดัการศึกษา  
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 33 
 4.2 ช่วงเวลา 33 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 33 

5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั    
 5.1 ค าอธิบายโดยยอ่ 33 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 33 

 5.3 ช่วงเวลา 34 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 34 
 5.5 การเตรียมการ 34 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 34 
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 2.2 ความรู้ 36 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 37 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 37 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 38 

3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 39 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน   39 

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 39 

3 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 39 
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1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 44 
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3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 44 
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ฉ การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา  วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลทั่วไปของหลกัสูตร 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย: หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    
  ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Economics Program   
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
  ภาษาไทย: ช่ือเตม็: เศรษฐศาสตรบณัฑิต    
   ช่ือยอ่: ศ.บ.     
  ภาษาองักฤษ: ช่ือเตม็: Bachelor of Economics   
   ช่ือยอ่: B. Econ.    
 
3.  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  เศรษฐศาสตร์ 
 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  129 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 5.2  ภาษาทีใ่ช้  
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับนกัศึกษาไทยหรือนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูส้ าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกบั
สาขาวิชาน้ี สามารถมาเรียนเป็นปริญญาท่ี  2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จมา 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตร และการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   พ.ศ. 2549 
  คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในคราวประชุม (วาระพิเศษ) คร้ังท่ี  2/2553  
  เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 
  ไดรั้บอนุมติัจากสภาวชิาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี  119(1/2554) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2554  
  ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 329(2/2554) 
   เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2554   

  เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาฯ  
ในปีการศึกษา 2556  (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  เศรษฐศาสตรบณัฑิต ไดผ้า่นการฝึกฝนทกัษะการวเิคราะห์และการสังเคราะห์ดว้ยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ และสามารถล าดบัเหตุผลในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนต่างๆ 
ดว้ยสถิติขอ้มูลและการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติและคณิตศาสตร์ ดงันั้น จึงสามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เช่น ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด การวจิยั การวางแผน และงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรในองคก์รต่างๆ ทั้งในภาครัฐและบริษทัเอกชน และสามารถน าความรู้
เศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นการประกอบอาชีพอิสระได ้
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9.  ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ช่ือ สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
1. นายสินาด  ตรีวรรณไชย 
   

3-9003-00354-72-6 
0-10-4 

อาจารย ์
 

Ph.D.   Economics University of Adelaide, 
Australia. 

2557 

   M.A. Economics  
English Language program 

ม.ธรรมศาสตร์ 2546 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2542 
2.  นางสาวพิชญา  บุญศรีรัตน์  3-9098-00078-07-6 อาจารย ์ Ph.D. Economics University of 

Massachusetts, USA 
2557 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544 
   วท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2541 

หมายเหตุ  1. มติคณะกรรมการวชิาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 76(4/2560)  
    เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   2. มติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 395(3/2561)  
    เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยอ์าจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  



  

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนโดยใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และดา้นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั มีความกา้วหน้าอยา่งกา้ว
กระโดด เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการผลิต การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ มีการขยายตวัสูงทั้งในดา้นปริมาณและความรวดเร็ว
เม่ือเทียบกับหลายปีก่อน    และช่วยให้เกิดการขยายตัวธุรกิจการค้า การจ้างงาน และการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ นอกจากน้ีความก้าวหน้าของภาคธุรกิจเอกชน ยงัมีส่วนท าให้ภาครัฐตอ้งลด
บทบาทการเป็นผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้บริการแก่ประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิรูปภาครัฐวิสาหกิจใน
หลายประเทศทัว่โลก อยา่งไรก็ตามแมผ้ลจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี จะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งและ
การส่ือสาร แต่ก็น าไปสู่หลายปัญหา เช่น การจดัสรรทรัพยากรการผลิตของประเทศ ท่ีเกิดจากการเร่งก าลงั
ผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และน าไปสู่ปัญหาความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมลภาวะจากการผลิตสินคา้ โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นแหล่งรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงหลายประเทศมีการใชม้าตรการแข่งขนักนัเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ยิง่ซ ้ าเติมปัญหาท่ีมีอยูเ่ดิม  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัโลก ซ่ึงมีปัจจยัความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี
เป็นตวัหนุนหลงั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงแบบแผนในการด าเนินชีวิตและแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่
เดิมในสังคมของทุกประเทศ ตวัอยา่ง การยา้ยถ่ินฐานประชากรเขา้สู่เมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
แบบแผนการผลิตมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือการเกษตรแปรรูปท่ีตอ้งใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง และมี
จุดหมายการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส าคญั การกลายเป็นเมืองของภาคชนบท วฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิม
หลายอยา่งสูญหายไป เน่ืองจากมีการรับกระแสวฒันธรรมต่างๆ เขา้มาจากต่างประเทศ ซ่ึงมีผลต่อมุมมอง
และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชาชน ดงันั้นแมภ้าครัฐจะลดบทบาทในด้านการผลิตและจดัหาสินค้า
บริการ แต่บทบาทดา้นการก ากบัดูแลนบัวนัจะมีมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการออกกฎหมายในหลายดา้น เช่น 
การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การคุม้ครองทางสังคม การควบคุมการ
ไหลเขา้ออกของเงินทุนจากต่างประเทศ เป็นตน้ 
 
 
 



  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
                ในระยะหลายปีมาน้ี ไดมี้การมอบรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แก่ผูท่ี้มีบทบาทในการคิดคน้
และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสังคมในหลายสาขา เช่น การศึกษาประวติัศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ย
วิธีการทางสถิติ โดยน าปัจจยัทางสถาบนั อนัไดแ้ก่ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และประเพณีต่างๆ ในสังคมมาร่วม
พิจารณาดว้ย ท าให้ได้แนวคิดในการออกแบบกฎเกณฑ์สถาบนั จนเกิดวิชาใหม่คือ เศรษฐศาสตร์สถาบนั 
และวิชาการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลกัเศรษฐศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้คิดคน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์การ
ตดัสินใจของคนเราหรือในนามขององค์กรนั้น เป็นการตดัสินใจในเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นท่ีมาขององค์ความรู้
เก่ียวกับทฤษฎีเกม และมีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในเศรษฐศาสตร์หลายสาขาวิชา และ
พัฒนาการในอีกด้านหน่ึงของเศรษฐศาสตร์ท่ีมูลนิธิโนเบลได้มอบรางวลัแก่นักเศรษฐศาสตร์และ
นกัจิตวทิยา ซ่ึงมีผลงานศึกษาโดยบูรณาการองคค์วามรู้ของสองศาสตร์เขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดงานศึกษาใหม่ๆ 
ขยายเป็นวงกวา้งจนเกิดเป็นสาขาวิชาใหม่อีก 1 วิชาคือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  ดงันั้นในการวางแผนจดั
หลกัสูตรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะตอ้งมีการผนวกวิชาท่ีมีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาใหท้นักบัทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถานะความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  มหาวทิยาลยัมีนโยบายใหแ้ต่ละคณะมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของศาสตร์ในระดบัโลก รวมทั้งสนบัสนุนใหส่้งอาจารยไ์ปศึกษาต่อในดา้นท่ีคณะขาดแคลน 
หรือไปเรียนรู้องคค์วามใหม่ในศาสตร์เหล่านั้น เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยัใน
ภาพรวม และเพื่อความเขม้แขง็ของคณะในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะช่วยพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบณัฑิตสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ดงันั้น คณะเศรษฐศาสตร์จึงเห็นสมควรใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรไปใน
ทิศทางดงักล่าว 
 12.3 กรอบในการปรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์   
  เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความกระชบั  ครอบคลุมความรู้ส่วนท่ีเป็นรากฐานส าคญัทางเศรษฐศาสตร์  
มีควมยดืหยุน่  และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจโดยมีแนวทางท่ีเหมาะสม  สาขา
เศรษฐศาสตร์จึงไดก้ าหนดกรอบในการปรับหลกัสูตรดงัน้ี 

1. ลดส่วนของการบงัคบัเรียนใหเ้หลือเท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ  เพื่อขยายการเลือกเรียนตามความสนใจ 
- ลดวชิาเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และจดัการเรียนการสอนใหร้วมอยูใ่นวชิาต่างๆ 

ในรูปของการฝึกปฎิบติั 
- รวมวิชาพื้นฐานทางดา้นบริการธุรกิจ (การเงินธุรกิจ, หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้, หลกัการตลาด, 

และหลักการจัดการ  รวม 12 หน่วนกิต) และเปิดวิชาท่ี มี เน้ือหารวมพื้นฐานทางการ
บริหารธุรกิจแทน (ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต)   



  

2. ขยายจ านวนหน่วยกิตในวชิาแกนเฉพาะกลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  
เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้เวลาเรียน และฝึกฝน ใหมี้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน 

3. ขยายโอกาสในการเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะ 
4. ลดจ านวนหน่วยกิตรวมเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสท ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรมากข้ึน 

 
13.  ความสัมพนัธ์ กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  หลกัสูตรฯ มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืน และหลกัสูตรในคณะ ดงัน้ี 
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
  จ านวน   32  รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1) คณะวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายวชิา คือ  
 322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1                       3(3-0-6) 
                             General Mathematics I 
 322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2                       3(3-0-6) 
                             General Mathematics II 
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
  Science Technology and Society 
 336-213 สารพิษในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4) 
  Toxic Substances in Daily Life  
 340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) 
  Man and Science 
  2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 รายวชิา คือ  
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
 640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  2(1-2-3) 
 Eastern Wisdom and Complementary Care 
  3) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 20 รายวชิา คือ  
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
  Wisdom of Living  
 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
  Physical Education 
 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 



  

 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป   3(3-0-6) 
  General Psychology 
 895-207 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
  Society and Thai Culture 
  895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
  Religion and Thai Culture 
 895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
  Human and Art and Music 
 895-232 การวาดเส้นและระบายสี   2(1-2-3) 
  Drawing and Painting 
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร  3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 
 896-102 สายรากภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Roots of the Southern Thais  
 890-101  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน                     3(3-0-6)  
 Fundamental English Reading and Writing   
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ   3(3-0-6)  
  Improving Reading in English  
 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 3(3-0-6)  
  English Grammar for Real Life Communication 
 890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้   3(3-0-6)   
  Basic Listening and Speaking for Business 
 890-251 การอ่านงานเขียนวชิาการองักฤษ   3(3-0-6)  
  Reading English in an Academic Context 
  Information Search and Academic Writing 
 895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2) 
  Using the Library and Report Writing 
 895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการเขียนรายงานวชิาการ 2(2-0-4) 
  Information Searching and Academic Writing 
 



  

 895-132 ทกัษะการส่ือสาร  2(2-0-4) 
  Communication Skills  
 895-230 การเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Writing Skills 
  4) คณะวทิยาการจดัการ จ านวน 1 รายวชิา คือ  
 461-111 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Introduction to Business 
  5) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 รายวชิา คือ  
  874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6)    
   General Principles of Law  
  6) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 รายวชิา คือ  

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Agricultural Economics 
877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Marketing and Product Prices 
877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
  Philosophy of Sufficiency Economy and Application 

 13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
 876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  Principles of Economics  
 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
  Principles of Economics and Application 
 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introductory Microeconomics 
  876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Introductory Macroeconomics 
  876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
   Microeconomics Theory 
  876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)  
   Macroeconomics Theory 
 
 



  

13.3 การบริหารจัดการ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด าเนินการจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผล  เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคใ์นแต่ละรายวชิา โดยมีนกัวชิาการอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีประสานงาน 
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประสานงานกับอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อให้เน้ือหาสาระแต่ละรายวิชา

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  ตลอดจนการจดักระบวนการให้มีการควบคุม
มาตรฐานของเน้ือหาวิชา  การปรับปรุงให้มีความทันสมัย  ความเหมาะสมของข้อสอบ  
กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล   เพื่อให้เกิดคุณภาพตลอดกระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา
เศรษฐกิจในระดบัจุลภาคและมหภาคไดอ้ยา่งเหมาะสม  เป็นผูมี้ทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาน  สามารถเเกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผดิชอบต่อสังคม  มี
ความคิดสร้างสรรค ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีศกัยภาพการเป็นผูน้ าในการสร้างความเจริญกา้วหนา้
ใหก้บัชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต เป็นหน่ึงในสาขาสังคมศาสตร์ท่ีมีความส าคญั สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย สามารถศึกษาต่อในระดบัสูงไดห้ลายสาขา สามารถสร้างความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินชีวติ การงาน และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมไดอ้ยา่งดียิง่ 
 

1.3 วตัถุประสงค์  
1) ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สนองความตอ้งการก าลงัคนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์  และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม     
3) ผลิตบณัฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการส่ือสาร  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมให้มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะ
ภาษาองักฤษ 



  

4) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความตระหนกัถึงคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ  
และรับผดิชอบต่อสังคม 

 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง  
  ใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี โดยในระหวา่งการใชห้ลกัสูตร ใหมี้การติดตามประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา และแผนการเรียนตามหลกัสูตรใหม่น้ีอยา่งสม ่าเสมอทุกภาคการศึกษา  
หากพบความไม่เหมาะสมใหด้ าเนินการปรับปรุงยอ่ยในระหวา่งการใชห้ลกัสูตรตามความเหมาะสม 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวชิาชีพ 

1. รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร  
จากอาจารยผ์ูส้อนสม ่าเสมอ 

2. ติดตามสรุปผลการใชห้ลกัสูตรทุกปี ใน
การสัมมนาประจ าปีของสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

1. รายงานการประชุมสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

2. รายงานการประเมิน
หลกัสูตร 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็น active learning 

1. จดัใหมี้การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานในรายวชิาท่ีเหมาะสม  

2. จดัใหมี้การเรียนการสอนโดยให้
นกัศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  

 

1. จ านวนกรณีศึกษาท่ีใชใ้น
การเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

2. จ านวนรายวชิาท่ีจดัใหมี้การ
เรียนการสอนโดยให้
นกัศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 

3. ความพึงพอใจและผลการ
เรียนของผูเ้รียนต่อการเรียน
การสอนแบบ active 
learning 

3. การพฒันาการวดัและการ
ประเมินผล 

1. ก าหนดใหมี้ผูร่้วมพิจารณาคุณภาพ
ขอ้สอบก่อนน าไปใชทุ้กรายวชิา 

2. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมินผล
แต่ละรายวชิาร่วมกนัระหวา่งผูส้อน  
และใหมี้การทบทวนสม ่าเสมอ 

1. จ านวนรายวชิาท่ีมีการ
พิจารณาคุณภาพขอ้สอบ
ก่อนน าไปใช ้

2. รายงานการประชุมสัมมนา
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 
 



  

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลักสูตรน้ีจัดการศึกษาระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาปริญญาตรี   
  (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  หลกัสูตรไม่มีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
  จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ ในกรณีท่ีใชว้ทิยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดั
ใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน

วทิยาศาสตร์  หรือสายศิลป์-คณิตศาสตร์  
  2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือก มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  3)     ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีทักษะทาง

เศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดบัมธัยมศึกษาเขา้ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) นกัศึกษาบางส่วนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน 
2) นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดทกัษะการจดบนัทึกในห้องเรียน  ทกัษะการท างานร่วมกนั การปรับตวั

เขา้กบัเพื่อนใหม่ และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3) นกัศึกษาบางส่วนมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 



  

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีมีทกัษะความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ให้มีกิจกรรมพี่ติวน้องอย่าง

ต่อเน่ืองผา่นชมรมวชิาการ  และกลุ่มอิสระ  
2) จดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาองักฤษตามความเหมาะสมในโอกาสต่างๆโดย

ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  ให้กับนักศึกษาทั้งส่วนท่ีต้องการปรับพื้นและส่วนท่ีตอ้งการ
ฝึกฝนพมันาตนเองเพิ่มข้ึน 

3) จดัท า “คู่มือการเรียน” ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมถึงทกัษะการจดบนัทึก
ในห้องเรียน  การอ่าน การเขียน และขอ้แนะน าเพื่อการประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ระดบัมหาวทิยาลยั  โดยแนะน าและมอบใหน้กัศึกษาในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

4)  จดัให้มีค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการ
เรียน  การปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยั  และทกัษะการท างานร่วมกนั 

5) จดัให้มีทุนการศึกษาซ่ึงดูแลโดยคณะท างานจากงานพฒันานกัศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา
ท่ีมาจากครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ช้ันปีที่ 
จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
1 80 80 80 80 80 

2 - 80 80 80 80 

3 - - 80 80 80 

4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 80 80 

 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 

รายการ 
ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

รวมงบด ำเนินกำร  13,563,543.73   14,880,078.67   16,025,750.17   17,321,935.32   18,794,019.61  

-  งบบุคลากร    8,829,812.88     9,359,601.65     9,921,177.75   10,516,448.42   11,147,435.32  

-  งบด าเนินงาน        2,433,730.8     2,920,477.02     3,504,572.42     4,205,486.91     5,046,584.29  

-  งบเงินอุดหนุน      2,200,000.0      2,500,000.0     2,500,000.00     2,500,000.00     2,500,000.00  



  

รายการ 
ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

-  งบรายจ่ายอ่ืน        100,000.0        100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00  

รวมงบลงทุน        438,200.0        438,200.00        438,200.00        438,200.00        438,200.00  

-  ค่าครุภณัฑ ์       438,200.00       438,200.00        438,200.00        438,200.00        438,200.00  

รวมทัง้ส้ิน  14,001,743.73   15,318,278.67   16,463,950.17   17,760,135.32   19,232,219.61  

จ านวนนักศึกษา (คน) 470 506 543 560 560 

-  สาขาเศรษฐศาสตร์ 245 267 299 320 320 

-  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  225 239 244 240 240 

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ(บำท:คน)  

-  เฉพาะงบด าเนินการ         28,858.60          29,407.27          29,513.35          30,932.03          33,560.75  

-  รวมทุกประเภทรายจ่าย         29,790.94          30,273.28          30,320.35          31,714.53          34,343.25  

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาปริญญาตรี 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวทิยาลัย 
  1) นักศึกษาท่ี เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเคยศึกษาในหลักสูตรอ่ืนภายใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มาก่อน  เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

  2)  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ี
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัอ่ืน
สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลกัสูตรน้ี แลว้โอนหน่วยกิตกลบัไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีสังกดั 
ทั้ งน้ีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้ น  จะต้องเป็นไปตามระเบียบของทั้ งสอง
มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 



  

3.  หลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 129 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
   1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
    1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14  หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6   หน่วยกิต  
    1.3)  กลุ่มวชิาภาษา 11 หน่วยกิต 
   2)  หมวดวชิาเฉพาะ  92 หน่วยกติ 
    2.1) วชิาแกน 65 หน่วยกิต 
    2.2) วชิาชีพในสาขา 18 หน่วยกิต 
    2.3)  วชิาชีพนอกสาขา 9 หน่วยกิต 
   3)  หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกติ  
  3.1.3  รายวชิา 
    1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 31 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
     1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 14 หน่วยกติ 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
 875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
  Co-Curricular Activities I 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
  Wisdom of Living 
 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
  Physical Education 
    และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวชิาต่อไปน้ี 
 640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  2(1-2-3) 
  Eastern Wisdom and Complementary Care 
 875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 1(0-0-3)      
  Co-Curricular Activities  II 
 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 



  

 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป   3(3-0-6) 
  General Psychology 
 895-207 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
  Society and Thai Culture 
  895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
  Religion and Thai Culture 
 895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
  Human and Art and Music 
 895-232 การวาดเส้นและระบายสี   2(1-2-3) 
  Drawing and Painting 
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร  3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 
 896-102 สายรากภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Roots of the Southern Thais  
   นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิด
สอนในวทิยาเขต/เขตการศึกษาอ่ืน/มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาแลว้
เห็นว่าเทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบงัคบัใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรน้ีได ้
     1.2) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกติ 
 315-201  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม                 3(3-0-6) 
   Science Technology and Society 
  และเลือกเรียน อีกจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 336-213 สารพิษในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4) 
  Toxic Substances in Daily Life  
 340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) 
  Man and Science 
   นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิด
สอนในวทิยาเขต/เขตการศึกษาอ่ืน/มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาแลว้
เห็นว่าเทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบงัคบัใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรน้ีได ้
 
 



  

     1.3) กลุ่มวชิาภาษา จ านวน 11 หน่วยกติ 
 890-101  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน                     3(3-0-6)  
  Fundamental English Reading and Writing   
 และเลือกเรียน อีกจ านวน 5 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ   3(3-0-6)  
  Improving Reading in English  
 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 3(3-0-6)  
  English Grammar for Real Life Communication  
 890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้   3(3-0-6)   
  Basic Listening and Speaking for Business 
 890-251 การอ่านงานเขียนวชิาการองักฤษ   3(3-0-6)  
  Reading English in an Academic Context 
 895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2) 
  Using the Library and Report Writing 
 895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการเขียนรายงานวชิาการ 2(2-0-4) 
  Information Searching and Academic Writing 
 895-132 ทกัษะการส่ือสาร  2(2-0-4) 
  Communication Skills  
 895-230 การเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Writing Skills 
   นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิด
สอนในวทิยาเขต/เขตการศึกษาอ่ืน/มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณาแลว้
เห็นว่าเทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบงัคบัใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรน้ีได ้
 
 
 
 
 
 



  

    2)  หมวดเฉพาะ  จ  านวน  92 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
     2.1) กลุ่มวชิาแกน จ านวน 65 หน่วยกติ 
 322-103   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1    3(3-0-6) 
                              General Mathematics I  
                322-104   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2                3(3-0-6) 

                              General Mathematics II 
 461-111  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ   3(3-0-6) 

     Introduction to Business 
   874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6)    
    General Principles of Law  
 875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                4(4-0-8) 

                              Microeconomics I 
 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 

                              Macroeconomics I 
 875-205   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                4(4-0-8) 

                              Microeconomics II 
 875-206   เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 

                              Macroeconomics II 
 875-207   คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 

                              Mathematical Economics 
 875-208   สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 

                              Statistics for Economists 
 875-309   เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                            

  Introduction to Econometrics 

 875-310   เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
                              Introduction to Economics of Money and Banking  
 875-311   เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
                              Introduction to Public Economics 

 875-312   การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) 
                              Project Analysis 

 

 

 



  

 875-313   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) 
                              International Economics 

 875-314   เศรษฐกิจประเทศไทย                3(3-0-6) 
                              Thai Economy 

 875-415   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 
                              Research Methods in Economics 

 875-416   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)                            

  Seminar in  Economics 
 875-417   โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(0-0-9) 

                              Research Project in Economics 
 

     2.2) กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 27 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 3 รูปแบบดงัน้ี 
 2.2.1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือก
ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
 2.2.2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือก
ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นให้อยูใ่นความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 2.2.3) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 21 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือก
ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต ในช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 
3 โดยตอ้งท าแผนการเรียนสหกิจศึกษาจ านวนอยา่งนอ้ย 16 สัปดาห์ 
 
 กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
  1) วชิาเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  10 กลุ่มวชิา มีดังนี้ 
 กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี  จ านวน 8 วชิา   
 875-318   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 
  Microeconomics III  
 875-319   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                3(3-0-6)   
              Macroeconomics III 
 875-320   ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  History of Economic Thoughts 



  

 875-321   ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Economic System 
 875-322   ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Game Theory and Economic Application 
 875-323   เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
  Institutional Economics 
 875-424   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6) 
  Behavioral Economics 
 875-325   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(x-y-z) 
  Special Topics in Economic Theory 
 
 กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จ านวน 6 วชิา   
 875-426   เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
  Econometrics I 
 875-427   เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 
  Econometrics II 
 875-428   เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Economic Dynamic 
 875-429   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Economic Evaluation 
 875-430   การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Introduction to Operation Research 
 875-431   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 3(x-y-z) 
  Special Topics in Quantitative Economics 
 
 กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงิน จ านวน 4 วชิา   
 875-432   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  Economics of Money and Banking 
 875-433  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
 875-434 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 
  Economics of Financial Market 



  

 875-435   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(x-y-z) 
  Special Topics in Economics of Money and Banking 
 
 กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ จ านวน  6 วชิา   
 875-436   ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Government Expenditure Theory and Policies 
 875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 
  Tax Theory and Policy  
 875-438   เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
  Economics of  Education 
 875-439   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
  Health Economics 
 875-440 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
  Law and Economics 
 875-441   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(x-y-z) 
  Special Topics in Public Economics 
 
 กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จ านวน  4 วชิา   
 875-442   เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade Economics 
 875-443   เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary Economics 
 875-444   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of International Integration 
 875-445  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(x-y-z) 
  Special Topics in International Economics 
 
 กลุ่มที ่6  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  จ านวน 5 วชิา   
 875-446   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Economics 
 875-447   เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Economics of Industrialization 



  

 875-448   ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Organization 
 875-449   เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of Information 
 875-450   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(x-y-z) 
  Special Topics in Industrial Economics 
 
 กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา จ านวน 10 วชิา   
 875-451   เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Economy 
 875-452  เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
   Labor Economics 
 875-453   เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
  Transportation Economics 
 875-454   เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 
  Development Economics 
 875-455   เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
  Urban Economics 
 875-456   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Economics of Human Resources 
 875-457   เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
  Buddhism Economics 
 875-458   เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) 
  Cultural Economics 
 875-459   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 3(3-0-6) 
  Special Topics in Development Economics 

877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
  Philosophy of Sufficiency Economy and Application 
 
 
 

 



  

 กลุ่มที ่8   เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน 8 วชิา   
 875-460   เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Ecological Economics 
 875-461   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
  Economics of Natural Resources 
 875-462   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
  Environmental Economics 
 875-463   เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 
  Energy Economics 
 875-464   เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  Tourism Economics 
 875-465   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  Special Topics in Environmental  
  and Natural Resource Economics 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Agricultural Economics 
877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Marketing and Product Prices 

 หากนักศึกษาสนใจเลือกเรียนวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้  
ใหเ้สนอขอความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
 กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม  จ านวน 5 วชิา 
 875-466  เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Islamic Economics 
 875-467 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ 3(3-0-6) 
  Fiqh for Economics and Management 
 875-468 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัในเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 
  Theory and Practice in Islamic Economics 
 875-469 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 
   History of Islamic Economics Thought  
 875-470 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(x-y-z) 
  Special Topics in Islamic Economics 
 
 
 



  

 กลุ่ม 10   ฝึกงาน  
 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 ชัว่โมง 
  Internship in Economics 
 875-492 สหกิจศึกษา 6(0-0-18) 
  (Cooperative Education)   

 หมายเหตุ  นกัศึกษาท่ีเลือกการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ใหล้งทะเบียนเรียนใน 
   ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
   
  2) วชิาเลือกนอกสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
  เลือกเรียนรายวิชาใดๆในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ภายใตค้วามเห็นชอบจากสาขาวชิา จ านวน 9 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวชิาดงัน้ี  

กลุ่มที ่1  กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิ 
กลุ่มที ่2  กลุ่มวชิาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย 
กลุ่มที ่3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์  
กลุ่มที ่4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

 หากนัก ศึกษาสนใจเลือกเรียนวิชานอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากภายนอก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ใหเ้สนอขอความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
    3)  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  กรณีเลือกจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆใหผ้า่นความเห็นชอบของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
 
 3.1.4   ความหมายของรหัสวชิาและหน่วยกติ 
  ค าอธิบายรหัสประจ ารายวชิา  
  รหสัวชิาของรายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ รหสั
ตวัเลขมีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 1) เลขรหสั 3 ต าแหน่งแรก แสดงถึงรหสัวชิาของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดรหสัวชิาดงัน้ี 
   875 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
   876 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ท่ีเปิดสอนใหก้บัหลกัสูตรอ่ืน ๆ 
 
 



  

  2) รหสัตวัเลขสามต าแหน่งหลงั   
 เลขรหสั ต าแหน่งที ่4 หมายถึง ชั้นปีของนกัศึกษาท่ีเรียนตาม 
    แผนการศึกษาปกติชั้นปี 
    ต าแหน่งที ่5 หมายถึง รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน 
     มีความหมายดงัน้ี 
  0 และ 1 หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป และ 
    หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
  2-8 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) 
    ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
  9 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) 
    กลุ่มวชิาฝึกงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 
  ต าแหน่งที ่6 หมายถึง ล าดบัท่ีรายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและกลุ่มวชิา 
 
  ค าอธิบายจ านวนหน่วยกติ 
  เลขรหสัจ านวนหน่วยกิต ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั แปลความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
  ตวัเลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีหน่ึง หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสอง หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสาม หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
เช่น ตวัอยา่ง 3(3-0-2) แปลความหมาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
  เลขตวัท่ี 1 คือ “3”  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต 
  เลขตวัท่ี 2 คือ “3” หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 3 ชัว่โมง 
  เลขตวัท่ี 3 คือ “0” หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 0 ชัว่โมง 
  เลขตวัท่ี 4 คือ “2” หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาต่อดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 2 ชัว่โมง  
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความมีความหมายเฉพาะท่ี
ควรทราบ ดงัน้ี 
 1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
  1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
 



  

  1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
 2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
  หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็น
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 
 3. รายวชิาบังคับเรียนควบกนั (Concurrent) 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปใน
การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผลดว้ย การท่ีรายวชิา B เป็นรายวชิาบงัคบั
เรียนควบกนัของรายวชิา A จะมีผลใหร้ายวชิา A เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวชิา B โดยอตัโนมติั 
และในค าอธิบาย    รายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดยสลบัช่ือกนั 
 อน่ึง ความหมายของค าต่างๆ ข้างต้นเป็นตวัอย่าง ซ่ึงคณะสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีคณะ
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



  

 3.1.5  แผนการศึกษา 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
322-103    คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม                 3(3-0-6) 
875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4(4-0-8)    
890-100 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม    3(1-4-4) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
***-*** พลศึกษา*  1(x-y-z) 
***-***  วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)  3(x-y-z) 

 รวม 19-20 (x-y-z) 
หมายเหตุ *ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 ก็ได ้
 

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

322-104   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2                3(3-0-6) 
875-104   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 
461-111 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
***-*** วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือก)  3(x-y-z) 

 รวม  19 (x-y-z) 
หมายเหตุ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 890-100  ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม    
 890-101  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน    
 890-102   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   
 ตามแผนการเรียนวชิาพื้นฐานส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

เลือกเพียง 1 วิชา 

เลือกเพียง 1 วิชา 



  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                4(4-0-8) 
875-207   คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 
***-*** วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)  3(x-y-z) 
***-*** วชิาภาษา (เลือก)   3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 
875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
***-*** วชิาภาษา (เลือก) 2(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 

 รวม  17(x-y-z) 
หมายเหตุ   
* วชิาชีพเลือก  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 3 รูปแบบดงัน้ี 

1. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
2. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือก

นอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ ภายใตค้วาม
เห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ 

3. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 21 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรียนสหกิจ
ศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต ในช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 3 โดยตอ้งท าแผนการเรียนสหกิจศึกษาจ านวนอยา่งนอ้ย 16 
สัปดาห์ (ช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกุมภาพนัธ์ - สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถุนายน ) 

แนวทางการเลือกเรียนวชิาชีพเลือก 
นกัศึกษาควรเลือกวชิาชีพเลือกตามความถนดัและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น  

- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรือการธนาคาร ควรเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล  หรือสนใจสร้างอาชีพดว้ยตนเอง นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจ้ากทุกกลุ่มตาม

ความถนดั  หรือตามความสนใจในงานท่ีสนใจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในดา้นงานวชิาการ  ควรเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  

 



  

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
875-309   เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8) 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 16(x-y-z) 
 
 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
875-312   การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) 
875-313   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม  16(x-y-z) 
   

 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
 
 
 
 

 
 
 



  

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
875-314   เศรษฐกิจประเทศไทย                3(3-0-6) 
875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                 3(3-0-6) 
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์** 3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพเลือก*  3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
   

 รวม 15(x-y-z) 
 
 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

875-417   โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์**                3(0-0-9) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
   
   
   

 รวม 9(x-y-z) 
 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
**  จดัการเรียนการสอนต่อเน่ืองกนั  เนน้การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจากโจทยว์จิยัในสถานการณ์จริง  

ต่อเน่ืองกนัในสองวชิาน้ีตามล าดบั  ภายใตก้ารดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และการประสานงานของ
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา   

***  นกัศึกษาสามารถทดแทนไดด้ว้ยสหกิจศึกษาไดใ้นช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 3 (ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของปีท่ี 2) 

 
 

875-492 สหกิจศึกษา*** 
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 3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 
   อยูใ่นภาคผนวก ข 
 
 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

1. อาจารย ์ นายสินาด  ตรีวรรณไชย* 
3-9003-00354-72-6 

Ph.D. Economics University of Adelaide, 
Australia 

2557 180 180 180 180 

   M.A. Economics (English 
Language program) 

ม.ธรรมศาสตร์ 2546     

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2542     
2. อาจารย ์ นางสาวพิชญา  บุญศรีรัตน์* 

3-9098-00078-07-6 
Ph.D. Economics University of 

Massachusetts, USA 
2557 180 180 180 180 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544     
   วท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง) 

เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2541     
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 

3. อาจารย ์ นางสาวโสภิณ  จิระเกียรติกลุ 
1-8399-00091-36-2 

Docteur Economics Universite  
Montpellier I, France 

2553 180 180 180 180 

   Master Economie-
Gestion Economics 

Universite  
Montpellier I , France 

2547     

   พบ.ม. พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิต- 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2537     

   บญัชีบณัฑิต การเงิน ม.หอการคา้ไทย 2529     
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมยั  โกรทินธาคม ปร.ด.  สหวทิยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 180 180 180 180 
  3-1014-00101-19-4 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2536     
5. อาจารย ์ นางสาวโชติมา  พรสวา่ง  Ph.D. Economics North Carolina State 

University, USA. 
2558 180 180 180 180 

    3-9098-00855-18-8 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2546     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544     

หมายเหตุ  1. มติคณะกรรมการวชิาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 76(4/2560)  
    เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   2. มติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 395(3/2561)   เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยอ์าจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

1. อาจารย ์ นายสินาด  ตรีวรรณไชย* 
3-9003-00354-72-6 

Ph.D. Economics University of Adelaide, 
Australia 

2557 180 180 180 180 

   M.A. Economics (English 
Language program) 

ม.ธรรมศาสตร์ 2546     

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2542     
2. อาจารย ์ นางสาวพิชญา  บุญศรีรัตน์* 

3-9098-00078-07-6 
Ph.D. Economics University of 

Massachusetts, USA 
2557 180 180 180 180 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544     
   วท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง) 

เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2541     

3. อาจารย ์ นางสาวโสภิณ  จิระเกียรติกลุ 
1-8399-00091-36-2 

Docteur Economics Universite  
Montpellier I, France 

2553 180 180 180 180 

   Master Economie-
Gestion Economics 

Universite  
Montpellier I , France 

2547     

   พบ.ม. พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิต- 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2537     
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ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

   บญัชีบณัฑิต การเงิน ม.หอการคา้ไทย 2529     
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมยั  โกรทินธาคม ปร.ด.  สหวทิยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 180 180 180 180 
  3-1014-00101-19-4 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2536     
5. อาจารย ์ นางสาวโชติมา  พรสวา่ง  Ph.D. Economics North Carolina State 

University, USA. 
2558 180 180 180 180 

    3-9098-00855-18-8 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2546     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544     

6. อาจารย ์ นายรัฐวชิญ ์ไพรวนั2 
1-8099-00137-56-7 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

2556 180 180 180 180 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2552     

7. อาจารย ์ นายเฉลิม ใจตั้ง 
1-5299-00378-21-4 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2557 180 180 180 180 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2555     
8. อาจารย ์ นางสาวปพิชญา  แซ่ล่ิม ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
2558 180 180 180 180 

  1-9098-99014-13-3 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2551     
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ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

9. อาจารย ์ นางสาวจริยภทัร  รัตโณภาส 
5-9306-90006-88-1 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2550 180 180 180 180 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2546     
10. อาจารย ์ นายนฐัพร โรจนหสัดิน1-8399-

00091-36-2 
Ph.D. Economics University of  York, 

UK 
2561 - - 180 180 

   N.Sc. Economic University of Dalanj, 
UK 

2558     

    B.A. Economic จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2551     

11. อาจารย ์ นายสุก าพล  จงวไิลเกษม  
3-9098-00488-81-9 

Ph.D. Economics Michigan State 
University, USA 

2558 180 180 180 180 

 
 

 M.A. Economics (English 
Language program) 

ม.ธรรมศาสตร์ 2546     

     ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
12. อาจารย ์ นายปฐมวตัร จนัทรศพัท ์ Ph.D. Economics University of Hawai’I, 

USA 
2559 180 180 180 180 

    3-1017-02311-18-3 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2546     
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
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ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

13 อาจารย ์ นางสาวอีวา  ไอยรากาญจนกลุ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 180 180 180 180 
  1-9098-00479-10-4 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2555     

14. อาจารย ์ นายวทิวสั  เหมทานนท์1 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2551 - - - - 
  3-8004-00029-08-9 วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2545     

หมายเหตุ 1. อ.วทิวสั เหมทานนท ์ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ Lincoln University, ประเทศนิวซีแลนด ์
  2. อ.รัฐวชิญ ์ ไพรวนั ลาศึกษาต่อ  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ Xiamen University, ประเทศจีน 

** จ านวนชัว่โมงบรรยาย + PBL + เป็นท่ีปรึกษาโครงงานวจิยั 
 

  3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
   อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  



  

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไดจ้ดัใหมี้รายวชิา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็น
ทางเลือกใหแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 300 ชัว่โมง  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือเลือกกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรต่างๆไดต้ามความสนใจ  ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
1) เรียนรู้ความเช่ือมโยงของการน าความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีเรียนมา  มาประยุกต์ใช้ในงาน

อาชีพ 
2) ไดฝึ้กฝนทกัษะการเป็นผูร่้วมงาน การมีมนุษยสัมพนัธ์  ระเบียบวนิยั  การตรงเวลา และการ

ปรับตวัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสถานประกอบการ 
3) มีประสบการณ์การใชชี้วติในงานอาชีพในสถานการณ์จริง  และสามารถน าประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บไปปรับใชใ้นอนาคตไดต้ามความเหมาะสม 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 3 ของหลกัสูตร 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน 300 ชัว่โมง 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
  ก าหนดใหร้ายวชิา 875-415 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ และรายวชิา 875-417 โครงงานวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์ เรียนต่อเน่ืองกนัในปีการศึกษาท่ี 4 โดยใชก้ารสอนในรูปแบบการฝึกปฏิบติัจากสถานการณ์
จริง ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การฝึกการประยุกต์ใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการคน้หาค าตอบตามกระบวนการการวิจยัดว้ย
การปฏิบัติจริง  โดยจะเร่ิมตั้ งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้รายวิชา 875-415 วิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาท่ี1  และปฏิบัติการวิจยัอย่างต่อเน่ืองในภาคการศึกษาท่ี 2 ในรายวิชา         
875-417 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   โดยจัดให้มีการน าเสนอผลการศึกษา รวมทั้ งกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัตามความเหมาะสม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) นกัศึกษาเขา้ใจวิธีวจิยัและสามารถน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

ในกระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) สามารถเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั และเขียนรายงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) มีประสบการณ์การใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์  เคร่ืองมือทางสถิติ  และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการท า

วจิยั 



  

4) มีความสามารถในการส่ือสาร และน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 

 5.4  จ านวนหน่วยกติ 
  6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

1) จดัเตรียมขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น  และซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน
โดยการปฏิบติัจริงต่อนกัศึกษา   

2) มอบหมายให้อาจารยใ์นสาขาเป็นท่ีปรึกษางานวิจยัของนกัศึกษา  ตามประเด็นปัญหาท่ีอาจารย์
ถนดั 

3) ก าหนดให้การปฏิบติัของนกัศึกษาเป็นกลุ่ม  กลุ่มละไม่เกิน 2 คน โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา     1 
คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตามความเหมาะสม 

4) จดัเตรียมการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมในประเด็นส าคญั  และทบทวนในประเด็นท่ีเป็นปัญหา
ร่วมกนั   

5) จดัให้มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโครงการวิจยัของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาช่วยใหค้วามเห็น  

6) จดัสรรงบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการวิจยัของนกัศึกษา   รวมถึง
การสนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดัท าขอ้เสนอขอทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุนตามความเหมาะสม 

7) มีการประชุมติดตามผลการปฏิบติัของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอโดยคณาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการวจิยั 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผล จาก 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ผลงานวจิยั 
2) ทกัษะการน าเสนอหวัขอ้วจิยั  และการรายงายผล 
3) ความรับผดิชอบ  และความใส่ใจในงาน 
4) การมีส่วมร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  เช่นฟังการบรรยายพิเศษ  และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูป้ระเมินขอ้ 1) – 3) และผูป้ระสานงานรายวชิาจะประเมินในขอ้ 4)   

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 



  

 คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.  ทกัษะการวเิคราะห์   1.1  ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เพื่อให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนทกัษะการเรียนรู้  การคน้ควา้ขอ้มูล  การ
สรุปข้อมูล  การวิเคราะห์  การตั้ งค  าถามและตอบค าถาม  การ
ถ่ายทอดความรู้  รวมถึงการท างานร่วมกนั  การฝึกภาวะผูน้ าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

1.2  จดัใหมี้การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติัจริง ในรายวชิาวธีิวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์  และวิชาโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดย
เช่ือมโยงสองรายวิชาน้ีเข้าด้วยกัน   เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ท่ีเรียนมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  และท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม    

2.  ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

2.1  ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  
แบบฝึกหัดในวิชาต่างๆ  และการฝึกปฏิบติัในโครงการวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

3.  การมีจิตสาธารณะและการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

3.1  การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มตามความ
สนใจในประเด็นการบ าเพ็ญประโยชน์  การรณรงค์สร้างเสริม
ระเบียบวินัยในสังคม  หรือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระตุน้
ส่งเสริมให้นกัศึกษาใชค้วามคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม  
รวมทั้งการจดัใหมี้กิจกกรมเสริมหลกัสูตร 

4. การพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษ 

4.1  การผสมผสานส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้
นกัศึกษาไดป้รับตวัและคุน้ชินกบัการใชภ้าษา  และก าหนดใหว้ิชา
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ี เปิดสอนในคณะทั้ งหมดใช้ต าราเรียน
ภาษาองักฤษท่ีผา่นการคดัเลือกโดยสาขาวชิาฯ 

4.2  การจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 
โดยการเรียนกบัเจา้ของภาษา 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม    
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวนิยั และมีความรับผดิชอบ 



  

2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4) ยดึแนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การรณรงคแ์ละปลูกฝังจิตส านึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2) การเป็นแบบอยา่งของอาจารยใ์นดา้นการมีวนิยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบ 
3) จดักิจกรรมเชิดชูนกัศึกษาดีเด่นในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
4) มีการคุมสอบท่ีเขม้งวดและด าเนินการตามระเบียบของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
5) ปลูกฝังวนิยัการใชง้บประมาณอยา่งโปร่งใสในกิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
6) ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างวฒันธรรมในการใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและ

รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
7) สอดแทรกหลกัการตดัสินใจต่าง ๆ บนพื้นฐานแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์และกติกาของ

สังคม โดยยดึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนและการรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2) พิจารณาจากพฤติกรรมของนกัศึกษาและผลการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3) ประเมินจากขอ้เสนอแนะของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ติดตามปริมาณการทุจริตในการสอบและกิจกรรมต่าง ๆ 
5) สังเกตจากพฤติกรรมของนกัศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
6) รับฟังขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
7) สังเกตจากผลงานและกิจกรรมของนกัศึกษา 

 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทกัษะการวเิคราะห์ ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
2) มีความรู้ และตระหนกัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ท่ีศึกษา 
3) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ก าหนดใหใ้ชต้  าราท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลเป็นต าราหลกัประกอบการเรียนการสอน 
2) จดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาท่ีเหมาะสม 



  

3) สร้างบรรยากาศทางวิชาการเสริมหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  เช่น โครงการเสวนา “คุยไป
คิดไป จุดไฟปัญญา”,  การแข่งขนัตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ภายใน, การแข่งขนั
ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา, การประกวดการ์ตูนเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
2) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) ประเมินจากความสม ่าเสมอจากการจดักิจกรรมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 

 
 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถประยกุตท์ฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษา และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง 
2) สามารถคน้หาขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

1) ส่งเสริมทักษะการตั้ งค  าถามการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน โดยก าหนดให้มีรายวิชา
โครงการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์, การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 

2) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และบูรณาการศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งผา่นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานในวชิาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   
1) ประเมินผลจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2) สังเกตทักษะการเรียนรู้, การหาแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริง, การสรุปข้อมูล, การ

วเิคราะห์ ตั้งค  าถามและตอบค าถามต่าง ๆ, การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
3) นกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม 

 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

1) มีทกัษะในการท างานร่วมกนั มีภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง และรับผดิชอบต่องานในกลุ่ม 

2) มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาและสามารถแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้การท างานร่วมกนัทั้งในและนอกหลกัสูตร 



  

2) จดับรรยายพิเศษโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามรู้ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) ติดตามความคืบหนา้ของกิจกรรม 
3) สังเกตการมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ

ตนเองและกลุ่ม ตลอดจนรับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เลือกและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือเศรษฐมิติ เพื่อใช้
วเิคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา 

2) สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีสัมฤทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ 
   ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) บรรยายความรู้ด้านทฤษฎี  เคร่ืองมือทางสถิติ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ ในการ
วเิคราะห์ต่าง ๆ  

2) ฝึกปฏิบติัโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ ร่วมกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) มีการน าเสนอผลการศึกษา พร้อมทั้งฝึกตั้งค  าถามและให้ค  าตอบและค าอธิบายไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ประเมินผลการเรียนและงานฝึกปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งในลกัษณะงานเด่ียวและ

งานกลุ่ม 
2) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ

เขียน 
3) ประเมินผลการน าเสนอผลการศึกษา ทกัษะการตั้งค  าถามและให้ค  าตอบและค าอธิบาย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
   (อยูใ่นภาคผนวก ค) 
 



  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
1) สาขาวชิาจดักระบวนการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา  

และติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา 
2) การสรุปผลการจดัการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาโดยสาขาวชิา 
3) การมีงานท าของนกัศึกษา  และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) สาขาวิชาด าเนินการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจแนวคิด วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลกัสูตร  รายวิชาท่ีเปิดสอน  การบริหารหลกัสูตร  การประกนัคุณภาพการศึกษา  และการ
พฒันาอาจารย ์

2) จดัให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการ
สมรรถนะการสอนของอาจารย ์โดยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

3) จดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงส าหรับอาจารยใ์หม่ 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาการ ดงัน้ี 
 2.1  การพฒันาความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1) จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน เร่ืองทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการ
ประเมินผลในท่ีประชุมสาขาวิชาในการสรุปงานประจ าภาคการศึกษา   และในโอกาสท่ี
เหมาะสม 



  

2)  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล การ
ผลิตส่ือการสอน และการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 2.2  การพฒันาทางวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมให้อาจารยไ์ด้เพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ

ผลงานทางวชิาการในและต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
2) ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  และการวิจยัในสาขาท่ีสนใจอย่าง

ต่อเน่ือง 
3)   ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าผลงานทางวชิาการ  เพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
  หวัหนา้สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ เป็นผูรั้บผดิชอบบริหารหลกัสูตร เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผน  มีการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรจากคณาจารยใ์นสาขาอยา่งต่อเน่ืองผา่นท่ีประชุมสาขาเพื่อ
รวบรวมประเด็นปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขหากพบ
ประเด็นท่ีสามารถแกไ้ขไดท้นัที รวมทั้งการรวบรวมความเห็นและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาร่วมพิจารณาเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะเศรษฐศาสตร์มีการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย ์ดงันั้นการบริหารงบประมาณของ
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นไปตามการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจดัหาโดยมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีทั้ง
ต ารา วารสารต่างๆ ฐานขอ้มูลวารสารระดบัชาติ และนานาชาติ ท่ีมีพร้อมส าหรับการคน้ควา้อยา่งเพียงพอ  
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  คณาจารยส์าขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะเสนอรายช่ือต าราประกอบการสอนเพิ่มเติม หรือต าราฉบบั
พิมพค์ร้ังล่าสุดเป็นประจ าทุกปี แก่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ  เพื่อประสานงานไปยงัเจา้หน้าท่ีส านกัทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  เพื่อจดัซ้ือมาให้นกัศึกษาได้คน้ควา้ต่อไป นอกจากน้ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้
จดัซ้ือเองบางเล่ม  เพื่อใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ตามท่ีจ าเป็น   
 



  

 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  ทรัพยากรการเรียนการสอนในปัจจุบนัส าหรับสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์นบัวา่มีความเพียงพอ อีกทั้ง
มหาวทิยาลยัมีนโยบายสนบัสนุนใหค้ณะแนะน าฐานขอ้มูลวารสารหรือต าราท่ีทนัสมยั ท่ีตอ้งการใหส้ านกั
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จดัหาเพิ่มเติมอยา่งเสมอมา ช่วยใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษามีทรัพยากร
การเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทนัสมยั  
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  การคดัเลือกอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั โดยก าหนดคุณวุฒิผูท่ี้จะรับเขา้เป็น
อาจารยใ์นวฒิุปริญญาโทข้ึนไป จะมีโครงการรับบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนดีเด่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนอาจารย ์  และอาจารยท่ี์ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จะตอ้งไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและเอกตามกรอบเวลาท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดต่อไป 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
    คณาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลกัสูตร  เพื่อใหส้ามารถปรับปรุง
ไดต้ามรอบของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีขอ้มูล  และหากพบประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีสามารถปรับปรุงก่อนถึง
รอบการปรับตามท่ีก าหนด  ก็จะด าเนินการปรับทนัที  
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
      ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีมีอาจารยป์ระจ านอ้ย จึงมีการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษโดยผา่นการพิจารณาจาก
สาขาวชิา  โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมในดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถใน
รายวชิาท่ีจะเชิญอาจารยพ์ิเศษ การเชิญอาจารยพ์ิเศษมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้รายวชิาท่ีเปิดสอนมีความ
หลากหลาย  ดงันั้นจึงเป็นการเชิญในรายวชิาชีพเลือกเป็นหลกั  ท่ีผา่นมาอาจารยพ์ิเศษจะเป็นนกัวชิาการจาก
มหาวทิยาลยัต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัเอกชน เช่น มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณวฒิุและคุณสมบติัในแต่ละต าแหน่ง เพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา บุคลิกและลกัษณะท่ีมีความพร้อมในการ
สนบัสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการจดัฝึกอบรม  และการบรรยายพิเศษ เป็นตน้ 
 
 



  

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อสนบัสนุนบุคลากรท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะและความรู้ในสาย
งาน ซ่ึงจดัข้ึนโดยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมี้ความรู้และเช่ียวชาญมากข้ึน 

   
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยนกัศึกษาจะมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอด 4 ปี  โดยท่ี
ปรึกษาน้ีจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าทั้งในดา้นการเรียน การท ากิจกรรม และการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั นอกจากน้ี
ไดมี้การด าเนินการในรูปของสาขาวชิาประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันานกัศึกษา  ในการส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนกัศึกษาทั้งในรูปชุมนุม และกิจกรรมอิสระ  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  นกัศึกษาสามารถยืน่ค  าร้องต่อสาขาในทุกกรณีท่ีมีขอ้สงสัย เช่น ผลการเรียน การขอลงทะเบียน
เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด การขอลงทะเบียนล่าชา้เป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  มีการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งในทุกปีการศึกษา ซ่ึงส ารวจโดย
มหาวทิยาลยั  และการส ารวจการมีงานท าของบณัฑิตโดยสาขาวชิา เพื่อรวบรวมขอ้มูลมาทบทวนหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ  
  
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม 
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงาน ตามขอ้ 1-12 และอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

X X X X X 



  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปี
ท่ีแลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีดีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

  X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย  ไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที ่8 กระบวนการการประเมนิ และปรับปรุงหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
2) ประเมินการสอนโดยทีมผูส้อน  และการติดตามผลในระดบัสาขาวชิา  
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน

และผลการเรียนของนกัศึกษา 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) หวัหนา้สาขาวชิาติดตามผลการประเมินการสอน  เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

 รวมรวมขอ้มูลผลการใชห้ลกัสูตรจากการส ารวจความคิดของผูส้อน  นกัศึกษา  และบณัฑิต 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 รวมรวมขอ้มูลผลการใชห้ลกัสูตรจากการส ารวจความคิดของผูใ้ชบ้ณัฑิต   ความคิดเห็นของพี่เล้ียง
ในสถานประกอบการของนกัศึกษาฝึกงาน   เพื่อวเิคราะห์ความเหมาะสมของหลกัสูตร    
 2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  รวมรวมขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเชิญมาร่วมให้ความเห็นในการร่างหลกัสูตร และให้ความเห็น
ในช่วงผลการด าเนินงานหลกัสูตร  รวมทั้งรายงานการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายในประจ าปีของ
คณะในความเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ในแต่ละปีปรากฏในหมวดท่ี 7  ขอ้ 7 
 
 
 
 
 



  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
  จากการรวบรวมขอ้มูลตามขอ้ 2 การปรับปรุงหลกัสูตรจะด าเนินการในสองระดบัคือ  

1) กรณีท่ีพบปัญหายอ่ย  เช่น ความไม่เหมาะสมของแผนการเรียนในบางรายวชิา  หรือบาง
รายวชิา ก็จะด าเนินการปรับปรุงยอ่ยทนัทีท่ีพบปัญหาชดัเจน 

2) การปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบั จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาคผนวก   
 
ก. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ข. ค าอธิบายรายวชิา 
ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการและการคน้ควา้วจิยั หรือแต่งต ารา 
จ. เอกสารแสดงรายวชิาท่ีตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ และ/หรืออธิบายเพิ่มเติมวา่ 
 จะด าเนินการอยา่งไร เพื่อให้บณัฑิตมีคุณสมบติัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ฉ.  การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ช. การเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
ซ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   



  

ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 

------------------- 
 ดว้ยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ป ริญญาต รีเสี ยใหม่   ดังนั้ น    อาศัยอ าน าจตามความในมาตรา    15 (2)    แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522   และโดยมติสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 313 (2/2552)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2552  จึงให้ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไว้
ดงัน้ี 
 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552” 
 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีส าหรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี ซ่ึงเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค าสั่ง   หรือประกาศอ่ืนใด    ท่ีมีอยูก่่อนระเบียบ
ฉบบัน้ี  และมีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืน   หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความใน
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”  หมายความวา่     คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณบดี”         หมายความวา่ คณบดีของคณะหรือผูอ้  านวยการวทิยาลยัหรือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “ภาควชิา”      หมายความวา่ ภาควชิาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่



  

   “หน่วยกิตสะสม” หมายความวา่ หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหค้รบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
   
 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
  5.1 การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
  5.2   การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ไดแ้ก่ 
                                   5.2.1 การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง   
   5.2.2   การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
  5.3 วธีิอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 6   คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
6.2 ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได ้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
 
 ขอ้ 7   การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนด และรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 
 ขอ้ 8   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 9   ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวทิยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวธีิประสานงานทางวชิาการระหวา่งคณะและ 
ภาควชิาต่าง ๆ    คณะหรือภาควชิาใด    มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวชิาการดา้นใด มหาวทิยาลยัจะส่งเสริมใหอ้ านวย
การศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
  9.2   มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวภิาคเป็นหลกั   โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ  
มี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั   คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง    และภาคการศึกษาท่ีสอง โดย



  

แต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวทิยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่ม
อีกได ้    ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั      มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  7 สัปดาห์ แต่ใหมี้จ านวนชัว่โมง
เรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  
 มหาวทิยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได ้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  โดยใหมี้
จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  9.3   การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหก้ าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
   9.3.1   ภาคทฤษฎี   ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดาห์  
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ    หรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง   ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.2   ภาคปฏิบติั     ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ   หรือจ านวนชัว่โมงรวม   ระหวา่ง 30 - 45  ชัว่โมง  ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3   การฝึกงาน   การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ  ใชเ้วลา 3 - 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 45 - 90 ชัว่โมงหรือเทียบเท่า  ให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
       9.3.4 การศึกษาดว้ยตนเอง       เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือวิเคราะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้ าปรึกษา   เช่น   รายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใชเ้วลา 
2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบติัการ และนอกห้องเรียน  
ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
    9.3.5 การศึกษาบางรายวชิาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   มหาวทิยาลยัอาจก าหนดหน่วย
กิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
  9.4 คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไข   ใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิานั้น 
  
 ขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียน 
                              10.1 ก าหนดวนั   เวลา   สถานท่ี   และวธีิการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
             10.2   นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษาปกติ  หรือภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
             10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  ตอ้งยืน่ค าร้องขอลา
พกัการศึกษาภายใน  30  วนั    นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น   หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะถอน
ช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 



  

  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ         
  10.5 ในภาคการศึกษาปกติ   นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต  และ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะกฤต ตามนยัแห่งขอ้ 12 ของ
ระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส ากรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่
เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะนอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะวกิฤต ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 
หน่วยกิต   
 10.6   การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10.5  
ตอ้งขออนุมติัคณบดี   โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตร   และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ั้นต ่าตามขอ้ 10.5  
มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
 10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง หรือ
จ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
 10.8  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
 10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
                                10.9.1  ถา้ถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
                                 10.9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์ หรือเม่ือพน้
ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน   จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน  และรายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W  
  10.9.3   เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้10.9.2 แลว้ 
นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
 10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกวา่  หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวชิา    จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะท ามิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บการ
อนุมติัจากคณบดี  มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
 
 ขอ้ 11 การวดัและประเมินผล 
  11.1มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดล้งทะเบียน 
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผูส้อน หรือผูท่ี้
คณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนด ซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน   ความประพฤติ   การ



  

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนดในแต่
ละรายวชิา   ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง    และการสอบไล่  หมายถึง การสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น  
  11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน     นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ    
แปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด    หรือไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด   
จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล     เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดี
เห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น    เน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
  11.3 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา       ใหว้ดัและประเมินผลเป็นระดบั
คะแนนหรือสัญลกัษณ์ 
   11.3.1 การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
                  ระดบัคะแนน     ความหมาย   ค่าระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วย
กิต) 
    A               ดีเยีย่ม (Excellent)         4.0 
    B+             ดีมาก (Very  Good)          3.5 
    B               ดี                 (Good)                   3.0   
    C+             พอใช ้         (Fairly Good)          2.5 
                         C           ปานกลาง    (Fair)                      2.0 
          D+             อ่อน (Poor)                     1.5 
          D               อ่อนมาก (Very Poor)               1.0 
         E                ตก (Fail)                     0.0 

                     
   11.3.2 การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
             G (Distinction)   หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
             P (Pass)    หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้   
              F  (Fail)    หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
                                                   ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิต และรายวชิาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิต 
ท่ีหลกัสูตรก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
              S (Satisfactory) หมายความวา่ ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ ใชส้ าหรับ
รายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
              U (Unsatisfactory)หมายความวา่ ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจใชส้ าหรับ
รายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 
 



  

   11.3.3 สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดงัน้ี 
              I (Incomplete)    หมายความวา่      การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์   
ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อน  โดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควชิาท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น เห็นสมควรใหร้อการ
วดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้น ยงัไม่
สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความใน 
ขอ้ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี   เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาใด นกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อ
ด าเนินการใหมี้การวดัและประเมินผลภายใน 1  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน  หากวา่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว   ยงั
ไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้ สัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ 
W หรือ R แลว้แต่กรณี    
    W (Withdrawn)  หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  ใช้
เม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัใหถ้อนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวชิานั้น ตามความในขอ้ 10.9.2 หรือ ขอ้ 
16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  หรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  I อยู ่ ลาพกั
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
            R (Deferred)   หมายความวา่     เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไป
เป็นภาคการศึกษาปกติถดัไป ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I อยู ่ และมิใช่รายวชิาภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบติั   ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นวา่ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1   สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา  
    การใหส้ัญลกัษณ์ R    ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ของคณะท่ีรับผิดชอบรายวชิานั้น  และนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นใหม่ใน
ภาคการศึกษาปกติถดัไป  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล  หากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที   
                              11.4 นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนน  E  หรือระดบัคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตรก าหนด  หรือ
สัญลกัษณ์  F  ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซ ้ า เวน้แต่รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาในหมวด
วชิาเลือกตามหลกัสูตร 
                               11.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป    
หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได ้      เวน้แต่จะเป็นรายวชิาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
อยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีมิใช่วชิาบงัคบัของหลกัสูตร  โดย
ไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้   การวดัและประเมินผลรายวชิานั้น  ให้วดัและประเมินผลเป็น
สัญลกัษณ์ S หรือ U 



  

   11.6.2 การนบัจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้นแต่
ละภาคการศึกษา    ตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ี
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด    โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสม ท่ีไดส้ัญลกัษณ์  S  หรือ  U  แลว้   ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ า   โดยใหมี้การวดัและประเมินผล
เป็นระดบัคะแนนอีกมิได ้   เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวชิา   หรือยา้ยสาขาวชิา และรายวชิา
นั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
  11.7 การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสม    ใหน้บัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาตาม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ 1.00   หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ P  แต่บางหลกัสูตรอาจก าหนดให้
ไดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00     จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
  11.8  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง      ใหน้บัหน่วยกิตของ
รายวชิานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง
หลงัสุด 
  11.9 มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 
โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวชิาหน่ึง ๆ    คือ    ผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่า
ระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
   11.9.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค   คือ   ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวชิาท่ีไดศึ้กษาในภาคการศึกษานั้น  หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว เฉพาะรายวชิาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
   11.9.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิา
ท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั   หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว  เฉพาะ
รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน    และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนน D D+ 
หรือ E มากกวา่หน่ึงคร้ัง    ใหน้ าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสม 
   11.9.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค   และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ให้
ค  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง     โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
  11.10 การทุจริตในการวดัผล 
   เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบรายวชิาใด   ใหผู้ท่ี้
รับผดิชอบการวดัผลคร้ังนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ   รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริต ไปยงั
คณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู ่   ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้นทราบ และใหค้ณะกรรมการ



  

ด าเนินงานวนิยันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอต่อมหาวทิยาลยัเพื่อด าเนินการต่อไป  
โดยใหน้กัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าวไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิานั้น 
พร้อมทั้งภาคทณัฑไ์วต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษา และถา้หากมีความผดิร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทาง
วนิยัประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี   
   11.10.1 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
   11.10.2  ใหไ้ดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ทุกรายวชิาท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   11.10.3  ใหอ้อก             
   11.10.4  ไล่ออก 
  11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืน ๆ     เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้
คณะเป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ้ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
 ขอ้ 12 สถานภาพนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัจะจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งน้ี ไม่
นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 
  สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภท คือ นกัศึกษาปกติ นกัศึกษาในภาวะวกิฤต และนกัศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นกัศึกษาปกติ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
  12.2  นกัศึกษาในภาวะวกิฤต คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้คะแนนระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
  12.3   นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
2.00 โดยใหจ้ าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ดงัน้ี 
   12.2.1 นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว้  และได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง    ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือนกัศึกษาปกติท่ีได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  จะไดรั้บภาวะรอพินิจ
คร้ังท่ี 1 
   12.2.2 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1   ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  
   12.2.3 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
 
 



  

 ขอ้ 13 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา 
  13.1 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา    หรือสาขาวชิา   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
พิจารณาอนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
   13.1.1 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวชิา  หรือสาขาวชิา ตอ้งไดศึ้กษาอยูใ่น
คณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิาเดิม   ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ   ทั้งน้ี  ไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ี
ลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   13.1.2 การก าหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารใหน้กัศึกษายา้ยเขา้ศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
  13.2   นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิา  หรือสาขาวชิาอาจมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการเทียบโอน   หรือรับโอนบางรายวชิา    รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนใหไ้ดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม ให้นบัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา  
                          13.3 การรับโอนรายวชิา ท่ีเป็นรายวชิาเดียวกนักบัรายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิา
ใหม่ รายวชิานั้นจะตอ้งมีระดบัคะแนนตั้งแต่ D  ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวชิา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากนักบั
รายชิชาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ให่มีหลกัเกณฑต์ามในขอ้ 14.6 
   
 ขอ้ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
  14.1 ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัไดอี้ก อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวชิา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอ
เทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.2 นกัศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน          มีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณา
เทียบโอนบางรายวชิา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
ศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่าง 
ประเทศ  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
                            14.4   รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม  
ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
  14.5   นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
อีก     เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์      หรือระดบัคะแนนเดิม ต ่ากวา่ 



  

มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควชิาก าหนด   ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้น
ซ ้ าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
  14.6   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
   14.6.1 รายวชิาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได ้  จะตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยูใ่น
ระดบัเดียวกนั  และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษาตาม  
ท่ีภาควชิาก าหนด  โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   14.6.3 ใหมี้การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
  14.7   การเทียบโอนความรู้และการใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้      จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบ 
การณ์เป็นหลกั 
   14.7.3 วธีิการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิา  และ
เกณฑก์ารตดัสิน   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4 ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า  จึง
จะใหจ้  านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่ไม่ใหเ้ป็นระดบัคะแนน และไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7.5 การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน     ดงัน้ี 
    14.7.5.1 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบ้นัทึก CS  (credits  
from  standardized  test) 
    14.7.5.2   ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้
บนัทึก  CE  (credits  from  exam) 
    14.7.5.3   ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits  from  training) 
    14.7.5.4   ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานใหบ้นัทึก  CP  
(credits  from  portfolio) 



  

   14.7.6 ใหเ้ทียบรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  และตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
 
 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
  15.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี
สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนกัศึกษา     ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ี
นกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   15.2.2 มีรายวชิาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้  14.6   คิดเป็นหน่วยกิ
ตตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวิชาท่ีเทียบโอน
ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3 การสมคัรขอโอนยา้ยใหย้ืน่ค  าร้องถึงมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 2 เดือนก่อนก าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา   พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมใหจ้ดัส่งใบแสดงผล
การศึกษา     และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 
 ขอ้ 16 การลา 
  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน  7  วนั  ในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา  ตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากอาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ  ถา้เกิน  7  วนั   ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  โดยผา่น
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
อาจารยผ์ูส้อน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทน  หรือยกเวน้ได ้
   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย    ท าใหไ้ม่สามารถเขา้สอบไล่ได ้
นกัศึกษาตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป   หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวชิานั้นเวน้แต่จะมี
เหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผอ่นผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติัใหไ้ด้
สัญลกัษณ์  I หรือใหย้กเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ W หรือไม่
อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยให้ถือวา่ขาดสอบก็ได ้
 
 
 



  

  16.2 การลาพกัการศึกษา  
   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา  และถา้ไดล้งทะเบียน
ไปแลว้ เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน   โดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพกัการศึกษา   ใหแ้สดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือ
รับรองของผูป้กครอง  ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา     การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยันกัศึกษาจะลา
พกัการศึกษาไม่ได ้  เวน้แต่กรณีท่ีป่วย  หรือถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ และหรือ
ไดรั้บทุนต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
   16.2.5 การลาพกัการศึกษา นอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 16.2.3  และ
ขอ้ 16.2.4  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6 นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรั้บ
การอนุมติัใหล้าพกั     ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด      ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อน
แลว้ 
  16.3 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย นกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรอง
แพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
  16.4   การใหพ้กัการศึกษา    ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดีแต่งตั้งข้ึน  
วนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอนัตราย
ต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
  16.5 การลาออก    นกัศึกษายืน่ใบลาออก พร้อมหนงัสือรับรองของผูป้กครองผา่น
อาจารยท่ี์ปรึกษา   เพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดี   ผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัใหล้าออกไดต้อ้งไม่มีหน้ีสินกบั
มหาวทิยาลยั 
   
 ขอ้ 17 การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
  17.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา       ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.1.1 ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ   ครบถว้นตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวชิาใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I  หรือ R คา้งอยู ่
ทั้งน้ี นบัรวมถึงรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนกัศึกษาจะตอ้งผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 



  

   17.1.2 ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูแ่ละไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า 
กวา่ 2.00 หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   จะตอ้งศึกษาอยูใ่มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
   17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่ตม็
เวลา 
    17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่ตม็
เวลา 
    17.1.3.3 หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 10 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่ตม็เวลา 
    ทั้งน้ี ใหย้กเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บกการเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิา 
 
   17.1.4 ไม่อยูใ่นระหวา่งการรอรับโทษทางวนิยัท่ีระบุใหง้ดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
   17.1.5 ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อมหาวทิยาลยั 
   17.1.6 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  17.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
   17.2.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
   17.2.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
   17.2.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U ในรายวชิา
ใด ๆ 
   17.2.4 ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  17.3 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
 
 



  

   17.3.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
   17.3.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   17.3.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 ในรายวชิาเอกใด ๆ ของหลกัสูตร
สาขาวชิานั้น  
   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
  17.4 มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา  
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่าง ๆ  เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
  17.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามความในขอ้ 17.1 แต่ประสงคจ์ะขอ
เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาอีก อธิการบดีโดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ   อาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาโดยไม่นบัเป็น
หน่วยกิตสะสมได ้

 
 ขอ้ 18 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
  18.1 นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี      จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาอ่ืนเป็นการ
เพิ่มเติมได ้
  18.2 การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอ
เขา้ศึกษา และอธิการบดี 
  18.3   การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
   18.3.1 รายวชิาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา จะไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและรับโอน ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม    แต่ไม่น ามาค านวณแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม 
   18.3.2 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมต ่า 
กวา่มาตรฐาน   คณะหรือภาควชิาก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมซ ้ า 
อีกได ้และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรม 
การประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 



  

 ขอ้ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
  19.1 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกนัได ้    
  19.2   รายละเอียดต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 20 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  20.1   ตายหรือลาออก 
  20.2   ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
  20.3 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้
รับการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
  20.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.00   ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.5 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.25  ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.6 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
  20.7   ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป
หลงัจาก ไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
  20.8   ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
  20.9 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
  20.10  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้    เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่   ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีรับโอนใหน้บัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
  20.11 ไดรั้บการอนุมติัปริญญา  
  20.12 ไดรั้บการวินิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวา่ป่วย  จน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น   ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
 ขอ้ 21 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใด ๆ  ท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือก าหนดไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผอ่นผนัขอ้ก าหนดใน



  

ระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ          เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัเป็นไปโดย
เรียบร้อย  ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจตีความ วนิิจฉยัสั่งการ   และปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร และใหถื้อเป็นท่ีสุด 
แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี      4 พฤษภาคม 2552 
 
 
           (ลงนาม)                 เกษม   สุวรรณกุล 
     (ศาสตราจารยเ์กษม  สุวรรณกุล) 
            นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
ส าเนาถูกตอ้ง    
................................................  ณฏัฐารมย/์พิมพ ์       สิริวรรณ/ทาน 
(นางประภารัตน์  ฉายศิริพนัธ์)  ประภารัตน์/ทาน 
นกัวชิาการศึกษาช านาญการ ระดบั 8 



  

ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
640-101   สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5)  
                (Healthy Body and Mind)          
 สุขภาวะแบบองคร์วม  การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวฒิุภาวะ

ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; development of personality, emotional 

quotient and aesthetics 
875-101 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3) 
 (Co-Curricular Activities I) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ

ท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การท างานเป็นทีม และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 Activities integrating body of knowledge, emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics, public mind, team working, 
and environmental conservation; under the supervision of advisors 

895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
                (Wisdom of  Living) 
 การคิด การบริหารและการจดัการชีวติอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และ

กระแสสังคมโลก        การผสมผสานวถีิไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวติ การมีจิต
สาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes in Thai and  
global society,  mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, public mind 
and environmental conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy of text types developing short paragraph writing skills  

 
 



  

640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  2(1-2-3) 
 (Eastern Wisdom and Complementary Care) 
 วิวฒันาการของภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแลสุขภาพ  แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ

ผสมผสาน การประยุกตใ์ชแ้นวคิดภูมิปัญญาตะวนัออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม การสร้าง
เสริมสุขภาพและการเยยีวยา 

 Development of eastern wisdom in health care; concept of complementary therapy; eastern 
wisdom application for holistic in nursing; health promotion and healing; principle of 
proposed list of health care; and practice of complementrry therapy technique  

875-102 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 2  1(0-0-3) 
 (Co-curricular Activities II) 
 การท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เนน้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทกัษะการเป็น

ผูน้ า  ท างานร่วมกนั และการพฒันาบุคลิกภาพ ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting social activities, emphasizing those cultivating morals, ethics, leadership,  team 

working, and personal development; under the supervision of advisor 
895-104  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6)  
 (Man and Environment)  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย ์
แนวทางการแกปั้ญหา และการจดัการส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสร้างแนวคิดและจิตส านึกเพื่อการ
พฒันาแบบยัง่ยนื 
The relationships between human beings and environment,  Environmental problems and 
their impacts on human’s life 

895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 (General  Psychology) 
 ความหมายและวธีิการศึกษาทางจิตวทิยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ ปัจจยัทาง

ชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการมนุษย ์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวปั์ญญา การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพสุขภาพจิตและการปรับตวั การประยกุตใ์ชจิ้ตวิทยาในประจ าวนั 

 Definition and psychological methods, Influential factors on human behavior, Biological and 
environmental factors, Human development, Motivation, Emotion, Perception, Intelligence, 
Learning, Personality, Mental health and adjustment, Application of psychology in daily life 

 
 
 



  

895-207 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Society and Thai Culture) 
 พฒันาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคม และวฒันธรรมไทย ระบบอุปถมัภ ์

และโครงสร้างทางชนชั้น เครือญาติ การแต่งงาน ภูมิปัญญาชาวบา้น การเปล่ียนแปลง ทาง
สงัคมและวฒันธรรม 
Development  of  Sociological  Sciences, Framework for  studying Thai society culture,  
Patronage  system and  social  class  structure,  Kinship, Marriage, Local wisdom, Social and 
cultural changes 

895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
 (Religion and Thai Culture) 
 ศึกษาระบบความเช่ือ ก าเนิด ความหมาย ลกัษณะค าสอน และองคป์ระกอบของศาสนา 

อิทธิพลศาสนาท่ีมีต่อวฒันธรรม โดยเนน้ถึงศาสนาและวฒันธรรมในประเทศไทย   
A study of different religions in Thai society, Topics include fundamental believe, origins, 
doctrines and teachings, prophets and disciples,  The emphasis is on the influence of religions 
upon Thai culture 

895-223 มนุษย์กบัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
 (Human and Art and Music) 
 ความหมายและพฒันาการของศิลปะและดนตรี หลกัสุนทรียศาสตร์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศิลปะ 

และดนตรี ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัศิลปะดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
และดนตรี ปลูกฝังการช่ืนชมศิลปะและดนตรีทั้งไทยและตะวนัตกในชีวิตประจ าวนั ฝึกฝน การ
วเิคราะห์และวจิารณ์อยา่งเป็นระบบ 
Definition   and   development   of   art   and   music, Aesthetics, Factors effecting art and 
music, Relation between human and art in painting, Sculpture, Architecture and music, 
Cultivating appreciation of Thai and Western art  and music in daily life, Practice of 
systematic analysis and criticism 

895-232 การวาดเส้นและระบายสี   2(1-2-3) 
 (Drawing and Painting) 
 หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี ฝึกปฏิบติัการวาดเส้นและระบายสีรูปทรง

ต่าง ๆ เทคนิคการระบายสีดว้ยวสัดุประเภทต่าง ๆ  
Principles of drawing, compositing of visual art, color theory, practicing of drawing and 
painting forms, techniques of painting with various kinds of materials 
 



  

895-301 จิตวทิยาองค์การ  3(3-0-6) 
 (Organizational Psychology) 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและองคก์าร แรงจูงใจ และสมมุติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์

ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์าร โครงสร้างของ
องคก์ารและการเปล่ียนแปลงการพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 The relationship between the individual and the organization, Human motivation and 
assumptions about human nature, leadership and participation, groups in organization, 
organizational structure and dynamics, and increasing organizational effectiveness 

896-102 สายรากภาคใต้ 3(3-0-6) 
 (Roots of the Southern Thais) 
 ภูมิลกัษณ์ภาคใต ้ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ความสัมพนัธ์กบัอ านาจรัฐส่วนกลาง วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม ภาษา 
ศาสนา ความเช่ือ และภูมิปัญญาชาวใต ้

 Geographical characteristics of Southern Thailand; community settlement, relationship with 
the central government; local cultures and traditions; utilizing natural resources, adapting 
oneself to environment; language, religion; beliefs and wisdom of Southerners 

   
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
315-201   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6)  
 (Science  Technology and Society) 
 ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอ้ม   ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ       ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
การใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Progress   in  science  and  technology; social  dynamics; ecosystems   and  environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology  
in  social  development; preventing and solving social problems arisen from science and 
technology impact 

 
 
 



  

336-213 สารพษิในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4)  
 (Toxic Substances in Daily Life) 
 หลกัการพื้นฐานทางพิษวทิยา ความหมายและการจ าแนก กลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษท่ี

พบบ่อยในชีวติประจ าวนั โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่ของแหล่งก าเนิดการปนเป้ือนและ
ความเป็นพิษต่อร่างกาย การป้องกนัและหลกัการรักษาเบ้ืองตน้ทั้งในกรณีเฉียบพลนัและเร้ือรัง 

 Basic principle of toxicology, definition and classification of toxic substances, common toxic 
substaces in daily life, emphaxing on sources, contamination and toxicties on human body, 
primary prevention and treatment of acute and chronic toxicties 

340-102 มนุษย์กบัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6)   
 (Man and Science) 
 วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสารเคมีรอบตวัเรา 

สารประกอบอินทรีย ์ สารเคมีในอาหาร สารท าความสะอาด สารเคมีในเคร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ภาวะมลพิษสารอาหาร และสารพิษในชีวติประจ าวนั 

 Science in daily life : matters, atomic structure, elements table, chemical bond, solution, acid 
base, organic chemicals, chemicals in food, detergent, chemicals in cosmetics, polymer 
materials, air pollution, water pollution, earth pollution, heavy metals, nutrients, namely 
carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and water 

 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิาภาษา 
890-100 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม  3(1-4-4)   
 (Preparatory Foundation English)    

โครงสร้างทางไวยากรณ์  และค าศพัท์ภาษาองักฤษระดบัพื้นฐาน  ทกัษะการฟัง  อ่าน  และ
เขียนระดบัพื้นฐานท่ีพอเพียงแก่การเรียนรู้วชิาบงัคบัภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Basic English grammatical structures   and   vocabulary; basic listening, reading and writing 
skills for learning the compulsory English courses 

890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 (Fundamental English Listening and Speaking)   

พฒันาทกัษะการฟัง และพูดในหวัข้อท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร 
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for gist 
and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes 



  

890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental English Reading and Writing)   

พฒันาทกัษะการอ่าน เพิ่มพูนวงศพัท์ เรียนรู้ภาษา และวฒันธรรมจากบริบทของบทอ่านท่ี
หลากหลาย พฒันาทกัษะการเขียนระดบัขอ้ความสั้นๆ 
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a 
variety of text types; developing short paragraph writing skills 

890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ 3(3-0-6)  
 (Improving Reading in English)  

เทคนิคการอ่าน  และใชเ้ทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยคยอ่หนา้ และ
ขอ้ความแบบต่างๆ  การหาใจความส าคญั และใจความท่ีซ่อนอยู่ในขอ้ความ การปรับอตัรา
ความเร็ว และความเขา้ใจในการอ่าน วสัดุการอ่านชนิดต่างๆ 
Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through different 
reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; techniques 
of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading comprehension; 
practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical reading 

890-226  ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติจริง  3(3-0-6) 
 (English Grammar for Real Life Communication)  

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบต่างๆ  
และการใช้รวมทั้งความหมาย  การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสาร เน้นทกัษะการอ่านและการ
เขียน 
Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms and 
functions including their meaning; application of what has been learned to communicate 
with emphasis on reading and writing skills 

890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Listening and Speaking for Business) 

เพื่อให้นกัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  สามารถฟังและโตต้อบภาษาองักฤษเชิง
ธุรกิจในโอกาสต่างๆ เช่น  การติดต่อนดัหมาย  การเจรจาต่อรอง สามารถน าเสนอผลงานและ
รายงานทางธุรกิจ 
An introduction to business language; making an appointment, socializing, negotiating, 
meetings and discussions, giving presentations   
 
 



  

890-251  การอ่านงานเขียนวชิาการองักฤษ 3(3-0-6) 
  (Reading English in an Academic Context) 

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ  และโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ  ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน  การจดบนัทึกและสรุปใจความท่ีอ่าน 
Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills in reading, 
note–taking and summarizing 

895-122 การใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2) 
 (Using the Library and Report Writing) 

สารสนเทศและการบริการของหอ้งสมุด การคน้ควา้และรวบรวมสารสนเทศ การใชห้นงัสือ
อา้งอิง การเขียนรายงานภาคนิพนธ์ และการเขียนเอกสารอา้งอิง  
Information and services in the library, Information  search and collection, Use of reference 
books, Writing report, Term paper with reference  

895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวชิาการ 2(2-0-4) 
 (Information Searching and Academic Writing) 
 แหล่งและทรัพยากรสารนิเทศ การคน้ควา้และรวบรวมสารนิเทศ การบนัทึกเพื่อวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ขอ้มูล การเรียบเรียงงานวชิาการและการเขียนเอกสารอา้งอิงแหล่งความรู้ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการเขียนงานวชิาการ  
Sources and information resource  Information search, 
and collection, Taking notes For analysis and synthesis of information, Writing drafts, and 
documentation for academic Purposes  

895-132 ทกัษะการส่ือสาร  2(2-0-4) 
 (Communication Skills)  
 ทรัพยากรสารสนเทศ วธีิการคน้ควา้และการน าเสนอวจันภาษา และอวจันภาษากบัการส่ือสาร 

การใชใ้นการส่ือสารมุ่งเนน้ทกัษะการพูดและการน าเสนอ 
 Information resources; searching methods and presentation; verbal and nonverbal language in 

communication; Thai usage in communication focusing on speaking and Presentation skills 
895-230 การเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Writing Skills) 
 หลกัการเขียน ทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ในองคก์ร และในงานธุรกิจ การเขียนเพื่อการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การเขียนเฉพาะแบบ 
  Principles of writing; writing skills in organization and business section, for publicity and 

writing for special purposes publicity and for special purposes 



  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกน 

322-103    คณติศาสตร์ทัว่ไป 1                                 3(3-0-6)  
               (General Mathematics I)  
               รายวชิาบังคับก่อน : - 
 ฟังกช์นัและกราฟ อนุพนัธ์และการประยกุตป์ริพนัธ์และการประยกุต์ การหาอนุพนัธ์ของ

ฟังกช์นัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
 Functions and graphs; derivatives and applications; integrations and applications of definite 

integrals; functions of several variables  and partial derivatives; elementary ordinary 
differential equations 

322-104 คณติศาสตร์ทัว่ไป 2                    3(3-0-6) 
               (General Mathematics II) 
 รายวชิาบังคับก่อน : - 
     ล าดบัและอนุกรม ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัท่ีสอง สมการเชิง

ผลต่างและการประยกุต ์ปริพนัธ์สองชั้น 
 Sequences and series; systems of linear equations; second order ordinary differential 

equations;  linear difference equations and applications; double integrals 
461-111 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิ  3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดทางธุรกิจทางดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
Types of business; business concepts in human resources management, production, 
marketing, accounting and finance, the relationship between business and business 
environment  

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6)    
 (General Principles of Law)  
 รายวชิาบังคับก่อน:- 
 ความหมาย ลกัษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทัว่ไป บ่อเกิดและววิฒันาการของกฎหมาย

ทฤษฎีและ แนวความคิดทางกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย ศกัด์ิของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย
หลกัการตีความกฎหมาย สาระส าคญัและความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ



  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกอบ
วชิาชีพกฎหมายรวมทั้งจรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 
Meaning, general characteristics and structure of law, sources and evolution of law, theories 
and concepts of law, sources of law, hierarchy of law, application of law, principles of law 
interpretation, important matters and relationship between law and other relating fields, law 
pertaining to the legal profession,  and ethics of law users 

875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                4(4-0-8)  
               (Microeconomics I)  
               รายวชิาบังคับก่อน: -  
      ความหมาย และหลกัของวชิาเศรษฐศาสตร์  ประโยชน์จากการคา้ การท างานของตลาด อุปสงค ์

อุปทาน ความยดืหยุน่ และการประยกุต ์ อุปสงค ์ อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและ
สวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และ
ผกูขาด ตน้ทุนทางสวสัดิการของการผกูขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ริโภค 

 Meaning and principles of economics, gains from trade, demand, supply, elasticity and its 
application, demand, supply and government policies, market and welfare, economics of 
public sector, firm behavior in competitive market and monopoly, welfare cost of monopoly, 
markets for the factors of production, theory of consumer choice  

875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                           4(4-0-8)  
               (Macroeconomics I)  
               รายวชิาบังคับก่อน: -  
  หลกัและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้อง

ประเทศ ระดบัราคา และการวา่งงาน องคป์ระกอบของรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติท่ี
ดุลยภาพ ตวัทว ี  อุปสงคร์วมและอุปทานรวม นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร 
นโยบายการเงิน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
เศรษฐศาสตร์มหภาควา่ดว้ยระบบเศรษฐกิจเปิดเบ้ืองตน้  

 Meaning and principles of macroeconomics, concepts and measurements of national income, 
price level and unemployment, components of GDP, equilibrium GDP, multiplier, aggregate 
demand and aggregate supply, fiscal policy, money and banking system, monetary policy, 
long-run economic growth, international trade and monetary system, basic concepts of open-
economy macroeconomics 

 
 



  

875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                                                4(4-0-8)  
               (Microeconomics II) 
               รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
      ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคข์องผูบ้ริโภค  ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน  การผลิตท่ี

ระดบัก าไรสูงสุด  วิเคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขนั    ตลาดผกูขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย กลยทุธ์การแข่งขนัและทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจยัการผลิต การ
วเิคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป  ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  และการวเิคราะห์ตลาดท่ีมีขอ้มูล
ข่าวสารไม่สมมาตร 

 Theory of consumer behavior and demand, theory of production and cost, profit 
maximization; analysis of government policies in competitive market,  monopoly, 
monopolistic competition, oligopoly;  competitive strategy and game theory;  factor market; 
general equilibrium analysis, economic efficiency, and asymmetric information 

875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                                              4(4-0-8)  
                (Macroeconomics II)  
               รายวชิาบังคับก่อน: 875-104  
 ตวัแปรท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของส านกัเคนส์และ

ส านกัคลาสสิค ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการวา่งงาน ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลกระทบของนโยบายการเงินการคลงัท่ีมีต่อตลาดสินคา้และตลาดเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบปิดและแบบเปิด อตัราแลกเปล่ียนและการคา้ระหวา่งประเทศ 

 Measuring and meaning of macroeconomics variables; Keynesian and Classical 
macroeconomics thought; theory of economic growth; theory of unemployment; comparison 
of fiscal and monetary policy on product and factor markets in close and open economy; 
international trade and monetary system   

875-207   คณติเศรษฐศาสตร์                   4(4-0-8) 
 (Mathematical Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 322-103 และหรือ 322-104 
 หลกัและวธีิการใชค้ณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์

ดุลยภาพเชิงสถิต การวเิคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ระบบสมการ 
เวคเตอร์ เมทริก อนุพนัธ์ การหาผลเลิศ  อินทิกรัล และการประยกุตใ์ชใ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

 Application of mathematics in order to prove and solve economics problem; static analysis;   
comparative static analysis; relations, functions and graphs, system of equations, matrix 
algebra; optimization and integration for economic theory 



  

875-208     สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                        4(4-0-8) 
               (Statistics for Economists)  
               รายวชิาบังคับก่อน:  - 
  หลกัและการประยกุตใ์ชส้ถิติในการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี

ความน่าจะเป็น วธีิการสุ่มตวัอยา่ง สถิติพรรณา สถิติอนุมาน การกระจายของความน่าจะเป็น
ของตวัแปรเชิงสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การ
วเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ การทดสอบไคสแควร์ การวเิคราะห์
ความถดถอย 

 Principles and application of statistical concepts in analyzing quantitative economic 
problems: probability theory, sampling methods, descriptive statistics, inferential statistics, 
probability distribution of random variables, statistical estimation, hypothesis testing, 
correlation analysis, analysis of variance, non-parametric statistics, Chi-square test, and 
regression analysis 

875-309   เศรษฐมิติเบื้องต้น                    4(4-0-8) 
 (Introduction to Econometrics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-207 และ 875-208 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใชค้วามรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการ

ประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั การทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชต้วัแปรอิสระท่ีมีลกัษณะ
เชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแบบจ าลองถดถอยเบ้ืองตน้ 

 Apply statistic to economic problem, technique for estimation; multiple and simple 
regression, hypothesis testing; T-test and F-test, interpretation of regression, qualitative 
variables, problems in estimation 

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองต้น                     3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics of Money and Banking) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 
 บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงิน สภาพคล่องของเงิน เงินเฟ้อ ผลของเงินเฟ้อต่อ

สวสัดิการสังคม การค านวณอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย การ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะ
ยาว การด าเนินงานของสถาบนัการเงิน การลม้ละลายของสถาบนัการเงิน การป้องกนัการ
ลม้ละลายทั้งจากดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินของสถาบนัการเงิน 



  

 Roles of capital and money market in economy, money and liquidity, inflation, effect of 
inflation to social welfare, interest rate, interest risk, loanable fund framework, yield curve, 
business of banking, bank run and bank panic, conditions of insolvency of bank, preventing 
to panic; asset and liability approach 

875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น             3(3-0-6) 
 (Introduction to Public Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 
 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การจดัสรรสินคา้สาธารณะ โครงข่ายคุม้ครองทางสังคม 

ความกินดีอยูดี่และการกระจายรายได ้ โครงสร้างการใชจ่้ายและโครงสร้างรายไดข้องรัฐบาล  
หลกัการและโครงสร้างภาษีอากร  ผลกระทบของการเก็บภาษี  งบประมาณและนโยบาย
งบประมาณ นโยบายการคลงั หน้ีสาธารณะ 

 Roles of state in economic system; allocation of public and private provision of public goods; 
social protection; well-being and income distribution; structure of public expenditures and 
revenues; principles of taxation; impact of tax collection; budget and budget policy; public 
debt; fiscal policy  

875-312     การวเิคราะห์โครงการ                       4(4-0-8)  
               (Project Analysis)  
               รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดเบ้ืองตน้ และขั้นตอนในการวเิคราะห์ตน้ทุนและประโยชน์ของโครงการ   การประเมิน

ค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเปรียบเทียบ
โครงการ  การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตน้ทุนและประโยชน์ผา่นระบบตลาดโดยตรง   
ความรู้เบ้ืองตน้ในการประเมินค่าผา่นระบบตลาดโดยออ้มและไม่ผา่นตลาด  การประเมิน
ประสิทธิภาพของตน้ทุน ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ของการวเิคราะห์โครงการ กรณีศึกษาการ
วเิคราะห์โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ 

 Basic concepts and step in cost-benefit analysis, measurement of benefits and costs over time, 
criteria for comparison of projects, economic evaluation of costs and benefits using market 
approach, introduction to non-market evaluation approach, cost-effectiveness analysis (CEA), 
limitation and problems of project analysis; a case study of an applications of project analysis 
in private and public projects  

 
 
 



  

875-313  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 
 (International Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 
 แนวคิดเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ หลกัการไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ 

ประโยชน์จากการแลกเปล่ียน  นโยบายและมาตรการทางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน การเคล่ือนยา้ยทุนระหวา่งประเทศและผลกระทบต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ   

 Concept of international trade; principles of absolute and comparative advantage, gains from 
exchange, international trade policy and measures, economic integration, concept of 
exchange rate, international capital flows and its effect on economic development 

875-314    เศรษฐกจิประเทศไทย               3(3-0-6) 
 (Thai Economy) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิา 
 ลกัษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั ปัญหาเศรษฐกิจท่ี

ส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่   ความยากจน  การกระจายรายได ้  การพฒันาชนบท    การพฒันาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม  การวา่งงานในชนบท  การโยกยา้ยของประชากร  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งการพฒันากบัการเงิน  การคลงั  การคา้ และการเงินระหวา่งประเทศ  และนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ 

 Structure and mechanism of social and economic development of Thailand in the past and 
present,  Major economic problems with emphasizing on poverty, income distribution, 
migration, relationships between fiscal and monetary development policy, international 
finance and national economic policy: covering policy recommendations to solve these 
problems 

875-415    วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์                                         3(3-0-6)  
               (Research Methods in Economics)  
               รายวชิาบังคับก่อน: 875-207 , 875-208 และ 875-210 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความส าคญัของงานวจิยัในสาขาเศรษฐศาสตร์  การก าหนดปัญหาและค าถามวจิยั  การก าหนด

หวัขอ้วิจยัและการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั  วจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้มูลและวธีิการ
รวบรวมขอ้มูล  การออกแบบสอบถาม   การวเิคราะห์ขอ้มูล    การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั 
และการเสนอหวัขอ้วิจยั 



  

 An importance of research in economic area, problem identification and research questions, 
research topic and research objectives identification, research methodology, data collecting, 
questionnaire designing, data analyzing, writing of research proposal and presentation 

875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์                  3(3-0-6) 
 (Seminar in  Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 การเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีสนใจโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อฝึกทกัษะการวเิคราะห์วจิารณ์ การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น การคน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการ  การรายงานสรุป และน าเสนอต่อท่ี
ประชุม  โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม 

 Problem base learning using interesting scenaros to encerage critical thinking skill, 
discussion, reviewing the academic publication, reporting, and presentation under the 
supervision and guidance of the supervisor 

875-417 โครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์                   3(0-0-9) 
 (Research Project  Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-417 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การท าวจิยัในประเด็นท่ีสนใจ การจดัท ารายงานและน าเสนอผลการวจิยัภายใตก้ารควบคุมของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Conducting the research on interesting topics, writing of research report and presentation 

under the supervision and guidance of the supervisor 
 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี

875-318    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 
 (Microeconomics III) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-207 
 การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัปัญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความ

พึงใจท่ีเปิดเผย การบริโภคขา้มเวลา การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการ
ผลิต ตลาดสินคา้ประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจยัการผลิต ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ ผลกระทบภายนอก สินคา้มหาชน ความไม่สมมาตรของขอ้มูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  



  

 Apply mathematic to microeconomics theory; consumer behavior, revealed preference,  inte-
rtemporal consumption and saving, risk and consumption, production, cost, game theory, 
general economics, welfare economics, externality, public goods and asymmetric information  

875-319   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3  3(3-0-6) 
 (Macroeconomics III) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206 และ 875-207 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยเนน้การใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเด็น

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ 
การบริโภคและการลงทุนในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอน การวเิคราะห์ราคาสินทรัพย ์ ความ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในการควบคุมระบบเศรษฐกิจ  

 Apply mathematic to macroeconomics theory; economic growths, fluctuation of economics, 
consumption and investment in uncertainty, asset pricing, optimal fiscal and monetary policy  

875-320  ประวตัิแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 (History of Economic Thoughts) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-206 หรือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสาขา 
 ววิฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมยัก่อนคลาสสิกจนถึงสมยักลางศตวรรษท่ี 

20 ไดแ้ก่ พาณิชยนิ์ยม คลาสสิก สังคมนิยม เคนส์ นีโอคลาสสิก โพสตเ์คนส์เซียน และ
เศรษฐศาสตร์สถาบนั โดยให้ความส าคญัต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระส าคญัของแนวคิด และสภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวคิดในแต่ละยคุสมยั 

 Development of economic thoughts starting from the pre-classical period up to the mid 
twentieth century: Mercantilism, Physiocrats, Classics, Socialism, Keynesian, Neoclassic, 
Post-Keynesian, Institutional economics; emphasis to underlying their essences of 
philosophies ; the influences of economic problems on formulating economic thoughts in 
each period 

875-321   ระบบเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Economic System) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 
 การเปรียบเทียบทฤษฎี และการปฏิบติัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบสังคมนิยม และ

แบบอ่ืนๆ โดยเนน้ไปท่ีการท างานของระบบเศรษฐกิจและทฤษฎี ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย
ของรัฐบาล ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเพื่ออธิบายผลทางเศรษฐกิจ 



  

 Comparison theory and economic systems: Capitalism, Socialism, other economic systems; 
emphasis to economic systems and theory: government policies , history and cultures to 
explain economic outcomes  

875-322 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Game Theory and Economic Application)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-207 
 ศึกษาเกมในรูปแบบต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นทางเศรษฐศาสตร์และวธีิการหาดุลยภาพของเกมใน

รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ Nash Equilibrium, Backward Induction, Rationalizability, Subgame-
Perfect Equilibrium และ Sequential Equilibrium และศึกษาถึงลกัษณะของเกมท่ีมีขอ้มูล
ข่าวสารไม่สมมาตรระหวา่งผูเ้ล่น 

 Introduction to Game theory, equilibrium of games; Nash Equilibrium, Backward Induction, 
rationalizability, subgame perfect, sequential equilibrium, bayesian game  

875-323   เศรษฐศาสตร์สถาบัน  3(3-0-6)  
 (Institutional Economics)                                            
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-206 
 การพฒันาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบนั วเิคราะห์บทบาทของสถาบนัทั้งในแง่ท่ีเป็นองคก์ร

และกฎของการเล่นเกมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตน้ทุนทางธุรกรรมของ
สถาบนั การเปล่ียนแปลงของสถาบนัการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใชท้ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง และ
พฤติกรรมทางการเมือง การแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจผา่นกลไกของอ านาจรัฐ ผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองคก์รต่างๆ ในการผลกัดนัใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ   

 Development of institutional economics; analysis of the roles of institutions on socio-
economic changes; transaction costs and changes of institutions; the use of mainstream 
economics to analyse political phenomena; the market structure of political sector; rent-
seeking behaviour exercised via government bodies; influences and impacts of various 
interest groups and organizations’ behaviour on changes in economic policies 

875-424  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม   3(3-0-6) 
 (Behavioral Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875–205 และ 875-207 
 จิตวทิยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยผ์นวกกบัแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ความพึงพอใจ ความมีเหตุมีผลอยา่งมีขอบเขตจ ากดั  การตดัสินใจภายใตส้ภาวะท่ีมีความเส่ียง 



  

ตวัอยา่งการประยกุตพ์ฤติกรรม เช่น การบริโภค การออม ความเท่าเทียม สินคา้สาธารณะ 
ผลกระทบของตลาด   ราคาสินทรัพย ์การประมูล ความร่วมมือกนัในสังคม เป็นตน้ 

 The combination of Psychology and Economics, bounded rationality, making decision under 
uncertainty and application; consumption, saving, equity, public goods, externality and asset 
price 

875-325 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Economic Theory) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 
 Study of recent and interesting topics in economic theory  

 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 

กลุ่มที ่2 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
875-426    เศรษฐมิติ 1  3(3-0-6) 
 (Econometrics I) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-309 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใชค้วามรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของตวัแปร การ
แปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลาย
ตวั แกปั้ญหาทางเศรษฐมิติท่ีเกิดข้ึนเม่ือขอ้สมมติเบ้ืองตน้ไม่เป็นจริง 

 Apply statistic to economics, ordinary least square, hypothesis testing; individual and joint 
testing, interpreting regression analysis, detecting and remedial problems of estimation; 
multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, specification error, nested and non-
nested model  

875-427   เศรษฐมิติ 2  3(3-0-6) 
 (Econometrics II) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-309 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิการ Maximum Likelihood การประมาณค่าระบบสมการ 

ไดแ้ก่ แบบจ าลอง Simultaneous-Equation System ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ของแบบจ าลอง 
Vector AutoRegressive แบบจ าลองท่ีใชป้ระมาณค่าเม่ือขอ้มูลของตวัแปรตามท่ีมีลกัษณะเป็น
ทวนิาม ไดแ้ก่ แบบจ าลองโลจิต โพรบิทและโทบิท การประมาณค่าดว้ย Panel Data 



  

 Maximum-Likelihood estimator, identification problem, Simultaneous-Equation model, 
Vector Autoregressive, binary dependent model; logit probit and tobit , panel data; fixed and 
random effect  

875-428  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Economic Dynamic) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205, 875-206 และ 875-207 
 ลกัษณะปัญหาของพลวตัร Calculas of Variations Transversality condition สมการออยเลอร์ 

สมการดิฟเฟอร์เรนเชียล การหาทางเดินของเวลาและเสถียรภาพของดุลยภาพ เง่ือนไขท่ี
เพียงพอ Optimal Control Theory ปัญหา Infinite Horizon ของ Optimal Control และ Optimal 
Control เม่ือมี ขอ้จ ากดั 

 Nature of dynamic optimization, calculus of variation, transversality condition, Euler’s 
equation, differential equation, time path and stability of equilibrium, sufficient condition, 
optimal control theory, optimal control in infinite horizon problem, optimal control with 
constraint  

875-429   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
 (Economic Evaluation) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-208  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดในการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   มูลค่ารวมของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  แนวคิด

พื้นฐานทางเศรษฐศาตร์จุลภาคในการประเมินมูลค่าสินคา้และบริการ  การประเมินค่าสินคา้
และบริการจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิผา่นระบบตลาดและท่ีไม่ผา่นระบบ
ตลาด 

 Basic concepts of economic evaluation, total economic value of environment, microeconomic 
foundation of economic evaluation of goods and services, the methodology of economic 
evaluation of natural resource and environmental goods and services using market and non 
market approach 

875-430    การวจัิยการด าเนินงานเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
                 (Introduction to Operation Research)  
            รายวชิาบังคับก่อน: 875-309 
 หลกัการและรูปแบบของโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงเส้นประยกุต ์ วธีิซิมเพลกซ์      

แบบจ าลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและแบบจ าลองซิมูเลชัน่เพื่อใชป้ระกอบกระบวนการ 
ตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 



  

 Principles and forms of linear programming, linear programming applications, Simplex 
methods, models of sensitivity analysis and  simulation using for the process of economic 
decision 

875-431  หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Quantitative Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
 Study of recent and interesting topics in quantitative economics 

 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 

กลุ่มที ่3 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
875-432   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 (Economics of Money and Banking) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 และ 875-205 
 ศึกษาตลาดเงินและตลาดทุนในระดบัจุลภาค หลกัทรัพยท์างการเงิน โครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย 

ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ตลาดทุน สถาบนัการเงิน การแข่งขนั ความสามารถในการท า
ก าไร ประสิทธิภาพ ความมัน่คงของสถาบนัการเงิน ปัญหาความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร 
บทบาทและการก ากบัสถาบนัการเงินโดยธนาคารกลางและรัฐบาล 

 Microeconomics of money and credit market, advanced structure of interest rate, theory of 
corporate finance, business of banking, efficiency and solvency condition, role sof imperfect 
information to banks, roles and regulations of central bank and state 

875-433 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6) 
 (Monetary Theory and Policy) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206 
 ศึกษาทฤษฎีอุปทานและอุปสงคข์องเงิน  กลไกการส่งผา่นนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ  

การควบคุม  และผอ่นคลายการเคล่ือนไหวของเงินทุนระหวา่งประเทศ  ความเป็นอิสระของ
ธนาคารกลาง ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน เคร่ืองมือและนโยบายทางการเงินของธนาคาร
กลางในการรักษาเสถียรภาพและพฒันาเศรษฐกิจ  ตลอดจนการศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่ง
นโยบายการคลงัและอตัราแลกเปล่ียน  และการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกประเทศ 



  

 Determinants of money demand and supply, transmission mechanism of monetary policy,  
international capital flows, financial market and development, the independence of central 
bank, inflation targeting, monetary and exchange rate policies to stabilize economy 

875-434 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงิน 3(3-0-6) 
  (Economics of Financial Market) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 

ศึกษาตลาดสินทรัพยแ์ละการก าหนดราคาสินทรัพย ์การพยากรณ์ราคาและความมี
ประสิทธิภาพของตลาด การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน หลกัการคดัเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้ 
Portfolio แบบจ าลอง Capital Asset Pricing การท า Arbitrage แบบจ าลอง Arbitrage Pricing 
การวเิคราะห์เชิงประจกัษข์องแบบจ าลอง Capital Asset Pricing การตดัสินใจขา้มเวลาและ 
Equity Premium Puzzle 
Asset market microstructure and asset price, predictability of prices and market efficiency, 
decision making under uncertainty, portfolio selection : the mean-variance model, the capital 
asset pricing model, arbitrage, arbitrage pricing model, empirical appraisal of the CAPM and 
APT, intertemporal choice and the equity premium puzzle 

875-435 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Economics of Money and Banking)  
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 Study of recent and interesting topics in economics of money and banking 

 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 

กลุ่มที ่4 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
875-436  ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 (Government Expenditure Theory and Policies) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 บทบาทและโครงสร้างภาครัฐ ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ สินคา้สาธารณะและผลกระทบ

ภายนอก  การวเิคราะห์การใชจ่้ายของภาครัฐ  บทบาทและผลกระทบของรายจ่ายประเภทต่างๆ 
ของรัฐ หน้ีสาธารณะ รัฐวสิาหกิจ การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลไดข้องการลงทุนภาครัฐ 

 Economic theories regarding role and structure of public sector; public choice theory; public 
goods and externalities; economic analysis of government expenditures; roles and impacts of 



  

multi-level  government expenditures; public debt; government corporation; cost and benefit 
analysis of public investment 

875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)  
 (Tax Theory and Policy)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 องคป์ระกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐ หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษี

อากรของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ ภาระและผลของภาษีอากรประเภทต่างๆ รายไดจ้ากรัฐ
พาณิชย ์รายไดอ่ื้น ๆ ของรัฐ หน้ีสาธารณะ และเงินคงคลงั 

 Composition and budgeting of government revenue, principles of Taxation, tax structure in 
Thailand and other countries, tax incidence and effect of taxation, other miscellaneous 
sources of revenue, public debt, treasury accounts 

875-438   เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
 (Economics of  Education) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ทฤษฎีทุนมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษา ผลของการศึกษาต่อการจ าเริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  ประโยชน์ของการศึกษา  ตน้ทุนของการศึกษา  การวิเคราะห์ตน้ทุนและประโยชน์
จากการลงทุนทางการศึกษา  ฟังกช์นัการผลิตและฟังกช์นัตน้ทุนของการศึกษา  การศึกษากบั
การมีงานท า    ความเป็นธรรมทางการศึกษา  การจดัการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน  การ
วางแผนการศึกษา    การเงินและภาษีอากรเพื่อการศึกษา    ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบั
ส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม 

 Theory of human capital relevant to investment in education; contribution of education to 
economic growth; benefits of education; costs of education; cost-benefit analysis in 
education; production and cost function in education; education and employment; equity in 
education; public and private education; educational planning; financing and taxation for 
education;  linkage between education and other sectors 

875-439    เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
 (Health Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205  
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ือง ลกัษณะของบริการสุขภาพ อุปสงคต่์อบริการ

สุขภาพ และอุปทานของบริการสุขภาพ รวมทั้งตลาดบริการสุขภาพและความล้มเหลวของ
บริการสุขภาพ บทบาทของรัฐในระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ของโครงการบริการสุขภาพ โดยประยุกต์หลักการและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ



  

วิเคราะห์ประเด็นดา้นสุขภาพและปัญหาของระบบบริการสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 Study of economic concepts relevant to health and health services, the demand and supply of 
health services, health insurance, public finance for health, market failures and government 
intervention, and efficiency and equity in health services sector, Topics also include 
assessment of health project, roles and impacts of international agreement on health services, 
roles of medical services, health indicators, and examples of health service systems in some 
countries  

875-440 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
 (Law and Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิา 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย เศรษฐศาสตร์กบักฎหมายวา่ดว้ยกฎหมาย

ละเมิด กฎหมายสัญญา กฎหมายทรัพยสิ์น กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
วเิคราะห์ค าวนิิจฉยัของศาล ท่ีค านึงถึงนยัเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตดัสินคดี 

 Relationship between law and economics, law and economics of tort, contract, property, 
crime and other related laws, analysis on court decision in economics context  

875-441 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Public Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นปัจจุบนัท่ีน่าสนใจทางดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  
 Study of recent and interesting topics in public economics 
  

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่5 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

875-442     เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Trade Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-313 
 ทฤษฎีการคา้และความช านาญระหวา่งประเทศ  หลกัการไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ  นโยบาย

และมาตรการทางการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งในกรณีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และไม่ สมบูรณ์  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  บทบาทของบรรษทัขา้มชาติ  การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ   



  

 International trade theory and division of labor, concept of comparative advantage, 
international trade policy and measures in perfect and imperfect competition market, 
economic integration, the roles of multinational corporation, international trade and economic 
development  

875-443   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Monetary Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206  
 ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ กลไกการปรับตวัของดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราและตลาด

การเงินระหวา่งประเทศ การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ วิวฒันาการของระบบการเงิน
ระหวา่งประเทศ ความส าคญัของดุลบญัชีเดินสะพดัและดุลการช าระเงินต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศก าลงัพฒันาและของไทย ตลอดจนวเิคราะห์ประสบการณ์ของวกิฤติทางการเงินใน
ประเทศต่างๆ 

 Balance of payment, its concept and mechanism, foreign exchange markets, international 
capital flows, evolution of international monetary system and international monetary 
problems encountered by developing countries as well as Thailand, Analysis of international 
financial crises, experiences in some countries are also included 

875-444  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of International Integration) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206 
 ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดบัของการรวมกลุ่ม ผลกระทบทางดา้น

สวสัดิการเศรษฐกิจและผลทางดา้นพลวตัของการรวมกลุ่ม ผลทางดา้นนโยบายการคา้และ
นโยบายการเงินระหวา่งประเทศ เง่ือนไขของความส าเร็จในการรวมกลุ่มและประสบการณ์
ของการรวมกลุ่มในระดบัภูมิภาค เช่น ประชาคมยโุรปและอาเซียน 

 Basic theory of economic integration, stage of international integration, Welfare and dynamic 
effects of the international integration, The impact on the international trade and monetary 
policy, Conditions of integration success and regional integration experienced in the 
European Economic Community (EEC) and ASEAN 

875-445 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in International Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
 Study of current and interesting topics in international economics 



  

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่6 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

875-446 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)                          
 (Industrial Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205  
 ความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ การวเิคราะห์โครงสร้างและการตดัสินใจ

ของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ศึกษานโยบายพฒันา
อุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ตลอดจนทิศทางและนโยบายสากลในการพฒันาอุตสาหกรรม  

 The importance of industrial sector in economic system; structure analysis, decision of firm 
in economic system by economic theory; development policy in past and presnt; including 
impact of policy which affect on  economic system, trend and international policy in 
industrial development 

875-447  เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Economics of Industrialization) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206 
 ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย พฒันาการของนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและสากล บทบาทของการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศต่อภาคอุตสาหกรรม ปัจจยัก าหนดการพฒันาอุตสาหกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากการ
เร่งการขยายตวัของอุตสาหกรรม  

 Strategy of industrial development; a role of industrial sector and industrial development in 
Thai economic system; a development in industrial development policy in Thailand and 
international ; a role of international trade and direct investment by foreign countries to 
industrial sector; factors of an industrial development and problems of rapidgrowth in 
industry 

875-448   ทฤษฎอีงค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Organization)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ  875-207 
  ศึกษาโครงสร้างตลาด การประกอบการ และผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างตลาด ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตและ
การจดัสรรทรัพยากร การรวมตวัของผูผ้ลิตสินคา้หรือการรวมตวักนัของเจา้ของปัจจยัการผลิต



  

เพื่อเพิ่มอ านาจผกูขาด ทฤษฎีการผลิตสมยัใหม่ ความเป็นเจา้ของ การจดัการและการก ากบั
ควบคุมในภาคอุตสาหกรรม การด าเนินกลยทุธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 Market structure, operation and outcome of firms in industrial sector; a relationship between 
market structure, a result of firms and resource allocation; producer merger or resource owner 
merger in order to antitrust power; a modern production theory, owner, management and 
controlling in industrial sector; an strategy operation of firms following to economic theory in 
industrial sector 

875-449  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of Information)   
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-207 
 บทบาทของความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสารโดยใชแ้บบจ าลอง Principal-Agent ใน

ประเด็น Moral Hazard, Adverse Selection และ Signaling รูปแบบการท าสัญญาท่ีเหมาะสม
เพื่อบรรเทาปัญหาทั้งสาม โดยการก าหนดรูปแบบของการใหแ้รงจูงใจ 

 Principle-agent model and its use to analyze asymmetric information problem such as moral 
hazard, adverse selection and signaling; applying contract theory to solve asymmetric 
information 

875-450 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Industrial Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 Study of recent and interesting topics in industrial economics 
 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่7 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

875-451 เศรษฐกจิชุมชน  3(3-0-6) 
 (Community Economy) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-103 และ 875-104 หรือ 876-102 หรือ อยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวิชา 
 ขอบเขต ความหมาย และความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนทอ้งถ่ิน ตลาดทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจนอกตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการประยกุตใ์ชก้บั
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และแนวนโยบายเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย 



  

 Community economy: scope, definition, significance of local; household in local community 
economy; local market; underground economy; economic theory to apply to local economy 
and policies related to develop of local community economy in Thai economic structure 

875-452 เศรษฐศาสตร์แรงงาน  3(3-0-6) 
 (Labor Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว รวมทั้ งการพฒันาคุณภาพ

แรงงาน ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้างค่าจา้ง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐ
ในตลาดแรงงานทั้ งในฐานะผูจ้ ้างและในฐานะผู ้ก  ากับดูแล  การคุ้มครองทางสังคมและ
สวสัดิการต่อแรงงาน  การเลือกปฏิบติัในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวตัน์ต่อการจา้งงาน 

 Demand and supply of labour both in short and long run; labour development; labour market; 
wage structure; roles of labour union; roles of government as an employer and as a regulator; 
body of social protection policy; discrimination in labour market and effects of globalization 
on employment 

875-453  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
 (Transportation Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-207 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองความส าคญัและบทบาทของการขนส่งต่อระบบ

เศรษฐกิจ หลกัอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง โดยประยกุตห์ลกัการและเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ประเด็นดา้นการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม (Optimum Price) 
ในกิจการขนส่ง ตน้ทุนและผลกระทบภายนอกจากการขนส่ง รวมทั้งประเด็นการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการขนส่ง ตลอดจนการศึกษาปัญหาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขนส่ง 

 Economic concepts: role of transportation in domestic and international economy; demand 
and supply of transportation; application of economic criteria: selecting the optimum 
transportation price, evaluating private costs, externality costs related to transportation; 
assessment of transport project; problems and policy related to investment in transportation 

 
 
 
 
 



  

875-454 เศรษฐศาสตร์การพฒันา  3(3-0-6) 
 (Development Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-206 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ ตลอดจนการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 Economic development and growth theories; factors of economic, social and politics 
contributing to economic development; problems and polices regarding economic 
development 

875-455 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-206 
 ความหมาย และทฤษฎีการพฒันาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาท่ี

เก่ียวข้องกับ การก าเนิดของเมือง ขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม การใช้ท่ีดินและค่าเช่าท่ีดิน 
โครงสร้างหรือผงัเมือง ตลาดบ้านท่ีอยู่อาศยั ความยากจน การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการ
พฒันา 

 Definitions and urban development theories; analysis of urban economic issues and problem:  
city generation , optimal city size, land use and returns, urban structure, housing market, 
urban poverty, transportation, pollution and environmental quality, education, crime;  role of 
government in urban economic and development policies 

875-456  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Economics of Human Resources) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-206 
 บทบาทของทรัพยากรมนุษยใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบ

การลงทุนในการศึกษา  การฝึกอบรม  การอพยพ  และสุขภาพอนามยั ประยุกตท์ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคกบังานดา้นบุคลากร การพฒันาพนกังาน การเลิกจา้งและภาระงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อ
การจา้งงานและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

 Economic concepts of human resources; various forms of human capital investment: 
education, health, training and labour migration; analysis of private and social benefits from 



  

human capital investment emphasizing education and training; manpower planning; 
manpower development; human resource development policies 

875-457 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
 (Buddhism Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 และ 875-206 
 พฒันาการของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในประเทศไทย  ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบั

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ  เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบั
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธและผลกระทบ  การตดัสินใจทางการผลิต  การตลาด  และการบริโภค
ตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ   

 Development of Buddhism Economics in Thailand; the western economic philosophy and 
Buddhism Economics; comparison of business target and impact: the western economic 
philosophy andBuddhism Economics; Buddhism Economics decision: production, marketing, 
consumption 

875-458 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม  3(3-0-6) 
 (Cultural Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 
 ลกัษณะของสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมและงานศิลป์ รูปแบบการจดัองคก์ร โครงสร้าง

ตลาดและตลาดปัจจยั แนวคิดของโบมอลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต นโยบายภาครัฐในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและงานศิลป์ รวมทั้งเปรียบเทียบประสบการณ์การอนุรักษใ์นต่างประเทศ 

 Characteristics of cultural goods and services and the arts, industrial organization, market 
structure and factor market, “Baumol’s cost disease”, cultural and arts subsidies and 
comparisons from international empirical studies 

875-459  หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Development Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 
 Study of recent and interesting topics in development economics 
 
 
 
 
 



  

877-432 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Application) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชใ้นระดบั
บุคคล ชุมชน องคก์รธุรกิจ และระดบัประเทศ   

 Structure of Thai economy; evolution, definition and importance of sufficiency economy 
philosophy; related economic theory; philosophy of sufficiency economy, applications to 
individual, community, business organization and the country development 

 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 

กลุ่มที ่8 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
875-460 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Ecological Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความหมายและพฒันาการของเศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา  บูรณาการของเศรษฐศาสตร์และระบบ

นิเวศ    หลกัการพื้นฐานและปัญหาของเศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา  ระดบัของความย ัง่ยนื การ
จดัสรรท่ีมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  การมุ่งสู่ความย ัง่ยนืของนิเวศ  ทางเลือกและความ
ไม่แน่นอน  และเคร่ืองมือเชิงนโยบายในการจดัการ   

 Definition and development of ecological economics, integration of ecology and economics, 
principles and problems of ecological economics, sustainable level, efficient allocation and 
equity, target of sustained ecology, alternative and uncertainty and policy measurement for 
management, problems of ecological economics, sustainable scale, fair distribution and 
efficient allocation, toward sustainability, choice and uncertainty, and manegment policy 
instruments 

875-461   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
 (Economics of Natural Resources) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ความส าคญัและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  การประยกุตท์ฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์จุลภาคในการแกปั้ญหาการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ระดบัการใชท้รัพยากรท่ี
เหมาะสมทั้งทรัพยากรประเภทใชแ้ลว้หมดไปและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้  บทบาทท่ีเหมาะสม



  

ของรัฐบาลในการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติ  และทางเลือกในการจดัสรรทรัพยากรท่ีสนบัสนุน
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 Importance and problems  of natural resource economics, an application of  microeconomic 
theory to problems of natural resource allocation, the optimal use of renewable and 
nonrenewable natural resources, the rationale for government intervention in the market’s 
provision of natural resources and alternative techniques for optimally allocated natural 
resources  

875-462 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ความส าคญัและประเด็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎีผลกระทบภายนอก  การวเิคราะห์

นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  รวมถึงนโยบาย
การควบคุมมลพิษและการการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 

 Importances and problems on environmental issues, theory of externalities, economic 
analysis of policies addressing environmental and natural resource problems, topics include 
pollution-control policies, economic incentives 

875-463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 
 Energy Economics 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ศึกษาความหมาย และประเภทของพลงังานในรูปแบบต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบั

เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของพลังงานชนิดต่าง ๆ  การน าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาอธิบายเร่ือง พลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและการใช้
พลังงาน ตลอดจนกลไกในการก าหนดราคาและการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้าน
พลงังานของประเทศในการจดัการพลงังานและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

 Study of definitions and types of energy in various forms, relationship between energy and 
economy, the analysis of demand and supply for different types of energy, an applications of 
economic criteria in selecting the energy topics and environmental impacts due to energy 
consumption and production, the issues also include energy price determination mechanism 
and analysis of national energy policy in managing energy utilization and environmental 
impacts 

 
 



  

875-464 เศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 
   (Tourism Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 
 ประยกุตแ์นวคิดและวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  วธีิการประเมินค่าตน้ทุนและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มของจากพฒันาการท่องเท่ียว 

 Application of economic principles and research methods to tourist and tourism industry 
behavior, practical research methods for assessing economic, social, and environmental 
benefits and costs of tourism development    

875-465 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Environmental and Natural Resource Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 Study of recent and interesting issues in environmental and natural resource economics  
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 875-111 
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ

การเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัการผลิต การผลิต และ
ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตรของไทย การประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการผลิต การตลาด การ
บริโภค การคา้ระหวา่งประเทศ และนโยบายการเกษตร และมายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

 Importance of assumption economics, roles of agriculture to economic development,  
agricultural economic structure of Thailand, resource uses, problems and impacts from those 
uses in agricultural production,  land, labor, capital resources usage, natural resources and 
environment, applications of   economic theory in production and consumption, domestic and 
international marketing,  government agricultural policies 

877-323   หลกัการตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-103 
 ความหมายและหลกัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  ลกัษณะของ

อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร บทบาทของอุปสงคแ์ละอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา  



  

หนา้ท่ีการตลาด สถาบนัการตลาด  โครงสร้างการตลาด  ประเภทของตลาดและพฤติกรรมการ
ก าหนดราคา ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้เกษตร  
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 

 Definition and principles of marketing, agricultural market, uniqueness of agricultural 
commodities, supply and demand of agricultural commodities, roles of demand and supply to 
change in price, marketing functions and institutions, marketing structure, types of market, 
agricultural price determination, agricultural futures market, price movement analysis, roles 
of government and private sectors on agricultural commodity prices and marketing 

 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 

กลุ่มที ่9 เศรษฐศาสตร์อสิลาม 
875-466 เศรษฐศาสตร์อสิลามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Islamic Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: - 
 นิยาม ขอบข่าย ความส าคญั ความเป็นมา จริยธรรม และลกัษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์

อิสลาม  ความรู้ทัว่ไปวา่ดว้ยเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายอิสลาม ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การอุปโภคบริโภค การผลิตและการ
จ าหน่าย กรรมสิทธ์ิ ตลาด การคลงัและสถาบนัการเงินในอิสลาม การพฒันาเศรษฐกิจตาม
แนวทางอิสลาม 

 Definition, scope, significance, history, ethics and special aspects of Islamic economics, 
general knowledge on Islamic micro and macro economics; Law of economics and Islamic 
Juriprudence economics systems; consumer behavior; consumption, production and 
distribution; division of labor; ownership, markets; fiscal and financial institute; Islamic 
economics development 

875-467 ฟิกฮ์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Fiqh for Economics and Management) 
 วชิาบังคับก่อน: - 
 ความส าคญัของฟิกฮใ์นดา้นเศรษฐศาสตร์และการจดัการ หลกัฟิกฮว์า่ดว้ยกรรมสิทธ์ิ อะกดั 

การจ าน า จ  านอง ดอกเบ้ีย ก าไร การเช่า ค่าจา้ง ซะกาต การเป็นหุน้ส่วน การประกอบธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ท่ีอิสลามอนุมติัและไม่อนุมติั 



  

 Significance of  Fiqh in economics and management ;  principles of  Fiqh  on ownership, 
akads, pawn, mortgage, interest, profit, rent, wage, zakat, partnership, as well as permitted 
and prohibited business in Islam 

875-468 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบัติในเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(3-0-6) 
 (Theory and Practice in Islamic Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-467 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูอุ้ปโภคบริโภค ความส าคญัของการผลิตและปัจจยัการผลิตใน

อิสลาม การวเิคราะห์ทฤษฎีราคา ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ียและก าไร ความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนและ
แรงงาน ตลาดและการแข่งขนั การกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่ในอิสลาม การคา้และพาณิช
กรรม อะกดัประเภทต่าง ๆ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์สวสัดิการในอิสลาม 

 Consumer behavior analysis; importance of  production, and factors of production in Islam 
theories of wage price  rent, interest and profit analysis; correlation between capital and 
labor; marker and its competition; income and wealth distribution in Islam; trade and 
commerce; kinds of contracts (akads); economics development planning and welfare 
economics in Islam 

875-469 ประวตัิแนวคิดเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(3-0-6) 
 (History of Islamic Economics Thought) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-467 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ของนกัปราชญมุ์สลิม เช่น อบูยซุุฟ อลัมาวรัดี อิบนุตยัมียะฮ อิบนุ ค็อลดูน อลั ฆอซาลี ชาฮ ์วาลิ
ยลุอลอฮ อดัดะฮลาว ีเป็นตน้ และแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลามร่วมสมยั 

 Concept of economics in the Qu’ran and Al-hadith; economic thoughts of Muslims scholars 
such as Abu Yusuf, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Shah Waliyullah, 
and Al-Dahlawi; contemporary Islamic economic thoughts 

875-470 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Islamic Economics ) 
 วชิาบังคับก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม   
  Study of recent and interesting issues in Islamic Economics 

 
 
 



  

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่10 ฝึกงาน-สหกจิศึกษา 

875-391    การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์             300 ช่ัวโมง 
 (Internship in Economics) 
 การฝึกงานเก่ียวกบัวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือส่วน

ราชการโดยผา่นความเห็นชอบจากสาขาวชิา   
 Internship related to economic field in private firm, public-enterprise or government agency,  
 under supervision of the Department of Economics 
875-492 สหกจิศึกษา 6(0-0-18) 
 (Cooperative Education) 
 เง่ือนไขรายวชิา: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ 
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการของเอกชน รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานรัฐ โดยมีขั้นตอนการ

สมคัรและคดัเลือก  มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขององคก์รเสมือนเป็นพนกังาน  มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพื่อประยกุตใ์ชก้บังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีการศึกษาหาความรู้และวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม มีการร่วมมือกบั
องคก์รภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผดิชอบ มีการพฒันาตนใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  
โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และประเมินผลร่วมกบัฝ่ายบุคลากรขององคก์ร   

 On the job training in a private enterprise, state enterprise or government agency with the 
requirement of the process of application, selecting, orientation, and a clear work load 
assignment;  student must perform and follow the organizational rules as a member of 
organization; application of integrated economic knowledge to achieve work assignment, 
investigating to gain new knowledge, and participation within the organization under the 
supervision of the lecturer; student should develop self-development regarding human 
relationship; four month practicing and cooperate performance appraisal by the personnel 
department is required 
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ภาคผนวก ค 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)   มีวนิยั  ซ่ือสตัย ์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  2)   ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
  3)   ตระหนกัและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนานาชาติ  
  4)   มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม 
 2.   ด้านความรู้ 
  1)   เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 
  2)   มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง  ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
  3)   แสวงหาความรู้จากงานวจิยั  หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1)   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม      
  2)   สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3)   สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  4)   สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 
 4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1)   สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่านและเขียน 
  2)  กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพ่ือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
  3)  เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
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 5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1)  มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้ง 
  2)  มีทกัษะเบ้ืองตน้ในการออกก าลงักาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
  3)  มีทกัษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 
  4) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
 6.  ด้านทกัษะพสัิย 
  1)  มีทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้ง 
  2)  มีทกัษะเบ้ืองตน้ในการออกก าลงักาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
  3)  มีทกัษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 
  4)  ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
● ความรับผดิชอบหลกั  ○ ความรับผดิชอบรอง 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

รายวชิา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
640-101  สุขภาวะกายและจิต                       

875-101   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                        
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ                                  
640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการ

ดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 
                      

875-102   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2                       
895-104  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                       

895-203  จิตวทิยาทัว่ไป                       

895-207  สังคมและวฒันธรรมไทย                       
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รายวชิา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
895-221  ศาสนาและวฒันธรรมไทย                                      
895-223  มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี                       

895-232  การวาดเส้นและระบายสี                       

895-301  จิตวทิยาองคก์าร                       

896-102 สายรากภาคใต ้                       

876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้
และการประยกุต ์
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
● ความรับผดิชอบหลกั  ○ ความรับผดิชอบรอง 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รายวชิา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
315-201   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
 และสังคม 

                      

336-213   สารพิษในชีวติประจ าวนั                       

340-102   มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์                       
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
● ความรับผดิชอบหลกั  ○ ความรับผดิชอบรอง 

กลุ่มวชิาภาษา 

รายวชิา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษ

พื้นฐาน 
                      

890-102  การอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

                      

890-221  การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

                      

890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ

เบ้ืองตน้ 
                      

890-251  การอ่านงานเขียนวชิาการ
องักฤษ 

                      

895-122  การใชห้อ้งสมุดและวธีิการ
เขียนรายงาน 

                      

895-123  การคน้ควา้สารนิเทศและการ
เขียนงานวชิาการ 

                      

895-132  ทกัษะการส่ือสาร                       

895-230 การเขียนภาษาไทย                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีวนิยั และมีความรับผิดชอบ 
  2) ซ่ือสตัยสุ์จริต 
  3) มีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  4) ยดึแนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทกัษะการวเิคราะห์ ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
  2) มีความรู้ และตระหนกัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ท่ีศึกษา 
  3) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) การประยกุตท์ฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษา และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง 
  2) สามารถคน้หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง 
 4. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) มีทกัษะในการท างานร่วมกนั มีภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม 
  2) มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาและสามารถแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 5. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1) เลือกและประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือเศรษฐมิติ เพ่ือใชว้เิคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา 
  2) สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีสมัฤทธิภาพ 
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หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
● ความรับผดิชอบหลกั  ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  ●   ●  ● ● ● ○ ○  ● 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2  ●   ●  ● ● ● ○ ○  ● 
461-111 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 
875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 
875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-312 การวเิคราะห์โครงการ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

875-416  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● 
875-417  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

875-318 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-319  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-320  ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
875-321  ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-322 ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● 

875-323  เศรษฐศาสตร์สถาบนั ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-424  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 

875-325  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-426 เศรษฐมิติ 1 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
875-427  เศรษฐมิติ 2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
875-428  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 
875-429  การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 
875-430  การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-431  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-432  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-433  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-434 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 
875-435  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-436  ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 
875-438  เศรษฐศาสตร์การศึกษา ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
875-439 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 
875-440  เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

875-441  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-442  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

875-443  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

875-444  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

875-445  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

875-446  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-447  เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-448  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-449 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 
875-450 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-451  เศรษฐกิจชุมชน ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
875-452 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-453  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
875-454  เศรษฐศาสตร์การพฒันา ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-455  เศรษฐศาสตร์เมือง ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-456  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-457  เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
875-458 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-459 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
875-460  เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

875-461  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

875-462  เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

875-463  เศรษฐศาสตร์พลงังาน ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

875-464  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

875-465  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

875-466 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-467 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-468 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัในเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-469 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
875-470 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 
875-492  สหกิจศึกษา ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   ○  ○   ○     ○ 



  
  

115 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคล และ
ความรับผดิ 

ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้             ○ 
877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร             ○ 
877-432  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้            ○  



116 
 

ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอน และผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าวจิัย หรือการแต่งต ารา 

 
1. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.    ผศ.  อาจารย์  ดร. กลัยาณ ี พรพเินตพงศ์ 
 รายวชิา  875-205  Microeconomics II ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา  875-312  Project Analysis ผูส้อน 
 รายวชิา  875-415  Research Method in Economics ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  875-416  Seminar in Economics (PBL) ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน  
 รายวชิา  875-417  Research Project in Economics ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา 875-461   Economics of Natural Resources ผูส้อน 
 รายวชิา 875-462   Environmental Economics ผูส้อน 
 
ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิย หรือการแต่งต ารา (5 ปี ย้อนหลงั) 
INTERNATIONAL ARTICLES 
Pornpinatepong, K., S. Kiripat, S. Treewanchai, S. Chongwilaikasaem, C. Pornsawang,  P. Chantarasap, 

C. Chandee, and P. Jantrakul. 2010. “Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in 
Southern Songkhla Lake, Thailand” the 4th World Congress of Environmental and Resource 
Economists(WCERE), Montreal, Canada, June 28 – July 2, 2010. (First author) Available at: 
http://www.webmeets.com/WCERE/2010/Prog/ 

งานวจัิย 
งานวจิยั (ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้) 
- Research Leader, Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in Songkhla Lake, 

Thailand, Support by Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2007-
2008. 

- หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง ความเส่ือมโทรมของชายฝ่ังทะเลภาคใต:้ ปัญหา สาเหตุ และบทเรียนการ
จดัการ, ภายใตชุ้ดโครงการวิจยัโครงการสถาบนัศึกษานโยบายท่ีดิน, ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 2552 

- ผูร่้วมวจิยัเร่ือง การพฒันาแพชุมชน กรณีศึกษาของชาวประมงพื้นบา้น จงัหวดัสตูล, ไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 2552-2554. 

 
 



117 
 

งานวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
- Research Leader, The Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla 

Lake, Thailand: A Study for a Field Experiment, Support by Economy and Environment Program 
for Southeast Asia (EEPSEA), 2009-2011. 

- หวัหนา้ชุดโครงการวิจยั “การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ : กรณีการใชป้ระโยชน์หาดทรายและ
การอนุรักษ”์ ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กบัสถาบนัอุดมศึกษาไทย
เพื่อพฒันานโยบายสาธารณะท่ีดี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ปี 2553 - 2554 

 
2. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  ดร. จริยภัทร  บุญมา 
 รายวชิา  875-103   Microeconomics I ผูส้อน  
 รายวชิา 875-206   Macroeconomics II ผูส้อน 
 รายวชิา  875-311   Introduction to Public Economics ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา  875-416  Seminar in Economics (PBL) ผูส้อน 
 รายวชิา  875-417  Research Project in Economics ผูร่้วมสอน  
 รายวชิา 875-415 Research Method in Economics ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 
ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิย หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง 
งานวจัิย 
งานวจิยั (ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้) 
จริยภทัร และวทิวสั.  2553.  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรกบัภาคการผลติ จังหวดัสงขลา 
งานวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
จริยภทัร และปพิชญา.  การใช้ประโยชน์พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกของไทย:นโยบายการใช้

ประโยชน์ มาตรการแก้ปัญหา และงบประมาณ 
 

3. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  ดร. ศักดิ์ชัย  คีรีพฒัน์ 
 รายวชิา  875-205  Microeconomics II ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา 875-208 Statistics for Economists              ผูส้อน 
 รายวชิา 875-415 Research Method in Economics ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา  875-416  Seminar in Economics (PBL) ผูส้อน 
 รายวชิา  875-417  Research Project in Economics ผูร่้วมสอน 
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ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิย หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง 
INTERNATIONAL ARTICLES 
Pornpinatepong, K., S. Kiripat, S. Treewanchai, S. Chongwilaikasaem, C. Pornsawang,  P. Chantarasap, 

C. Chandee, and P. Jantrakul. 2010. “Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in 
Southern Songkhla Lake, Thailand” the 4th World Congress of Environmental and Resource 
Economists(WCERE), Montreal, Canada, June 28 – July 2, 2010. (First author) Available at: 
http://www.webmeets.com/WCERE/2010/Prog/ 

งานวจัิย 
งานวจิยั (ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้) 
- Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in Songkhla Lake, Thailand, Support by 

Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2007-2008. (Co-researcher) 
งานวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
 - 
 
4. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  ดร. สมัย  โกรทนิธาคม 
 รายวชิา 875-313 International Economics ผูส้อน 
 รายวชิา 875-314   Thai Economy ผูส้อน 
 รายวชิา 875-440   Law and Economics ผูส้อน 
 รายวชิา 875-442   International Trade Economics ผูส้อน 
 รายวชิา 875-458   Cultural Economics ผูส้อน 
 รายวชิา  875-416  Seminar in Economics (PBL) ผูส้อน 
 รายวชิา  875-417  Research Project in Economics ผูร่้วมสอน  
 
ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิย หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง 
งานวจัิย 
 “ความเส่ือมโทรมของชายฝ่ังทะเลภาคใต้ :ปัญหา สาเหตุและบทเรียนการจัดการ” เสนอต่อ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ภายใตชุ้ดโครงการวิจยั โครงการสถาบนัศึกษา 
นโยบายท่ีดิน ศึกษาร่วมกบั ผศ.กลัยาณี พรพิเนตพงศ ์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, ก.พ. 2552 

“ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวยีดนาม” เสนอต่อ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
มีนาคม 2551 (หวัหนา้โครงการ) 
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 “โครงการปรับปรุงระบบบัญชีประชาชาติ ระยะท่ี 2” เสนอต่อ ส านกังานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.),ส.ค. 2550 (นกัวจิยัร่วม) 

 “การศึกษาแนวทางเพ่ิมพูนความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์”     
ทุนสนบัสนุนการวิจยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์, ม.ค. 2550  

 “การจัดรูปแบบทางการเงินเพ่ือการอาชีวศึกษา” เสนอต่อ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ศ.ดร.บุญเสริม วสีกุล เป็นท่ีปรึกษาโครงการ , 2549 

 
5. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  ดร. โสภิณ  จิระเกยีรติกุล 
 รายวชิา  875-103   Microeconomics I ผูส้อน  
 รายวชิา  875-311   Introduction to Public Economics ผูร่้วมสอน 
 รายวชิา  875-323   Institutional Economics ผูส้อน  
 รายวชิา  875-416  Seminar in Economics (PBL) ผูส้อน 
 รายวชิา  875-417  Research Project in Economics ผูร่้วมสอน  
 รายวชิา  875-454   Development Economics ผูส้อน  
 

ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิย หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง 
PEER-REVIEWED ARTICLES 
Jirakiattikul, Sopin. 2009“How Economic Growth and Social Exclusion in Thailand affect the Poor” 

presented at the Year 2009 to Tomorrow People Organization’s Third Annual Poverty and 
Social Protection Conference held at the Royal Benja Hotel, Bangkok from March 11- 13, 
2009. 

INTERNATIONAL PRESENTATIONS 
Jirakiattikul, Sopin. 2011.“Poverty and Social Protection: The Case of Thailand” as the country 

representative presented at University of Utara, Malaysia at the IMT-GT(Indonesia-
Malaysia and Thailand Growth Triangle) Leader Camp 2011, January 4, 2011. 

EDITED ARTICLES: 
International Conference on “Reclaiming Institutions as a Form of Capital” (Bénédique PAUL), 

Laboratory of Economic Science of Richter (LASER), University of Montpellier, 
Proceedings submitted to the Pennsylvania Economic Association 2009 Conference       
(June 4 – 6, 2009, West Chester, Pennsylvania, USA.) 
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วทิยานิพนธ์ 
Jirakiattikul, Sopin. 2010. Poverty and Social Protection: The Case of Thailand (PH.D.Dissertation) 

Université Montpellier I, France. 
งานวจัิย 
งานวจิยั (ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้) 
  -  
งานวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
“Social Equity and Social Health Project” (2010-2011), co-researcher, sponsored by Thai Health 

Promotion Foundation and Social Research Institute, Chulalongkorn University. 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารแสดงรายวชิาทีต่อบสนองต่อวตัถุประสงค์แต่ละข้อ และ/หรืออธิบายเพิม่เติมว่า 
จะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้บัณฑิตมคุีณสมบัติเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 

วตัถประสงค์ของหลกัสูตร รหัส ช่ือรายวชิา 
หน่วย
กติ 

ค าอธิบายเพิม่เติม 

1. ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสต ร์  สนองความ
ตอ้งการก าลงัคนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ทุกรายวชิาในหลกัสูตร 129  

2. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทาง
วชิาการ มีความสามารถในการ
ประยกุตเ์คร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์  
และเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม     

875-103 
875-104 
875-205 
875-206 
875-207 
875-208 
875-309 
875-310 

 
875-311 
875-312 
875-313 
875-314 
875-415 
875-416 
875-417 
875-*** 

 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
คณิตเศรษฐศาสตร์    
สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐมิติเบ้ืองตน้  
เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารเบ้ืองตน้  
เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้  
การวเิคราะห์โครงการ  
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
เศรษฐกิจประเทศไทย  
วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 
โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
กลุ่มวชิาชีพเลือกภายในคณะ 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
27 

 

3. ผ ลิ ตบัณ ฑิ ต ให้ มี ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์  มีทักษะในการ
ส่ือสาร  สามารถท างานร่วมกบั
ผู ้ อ่ื น อย่ าง มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ  

461-111 
874-193 

 
875-416 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ทัว่ไป 
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 

3 
3 
 

3 
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วตัถประสงค์ของหลกัสูตร รหัส ช่ือรายวชิา 
หน่วย
กติ 

ค าอธิบายเพิม่เติม 

ตลอดจนส่งเสริมให้มีทักษะ
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทกัษะภาษาองักฤษ 

875-417 
875-492 
895-*** 
895-*** 
***-*** 

โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
สหกิจศึกษา 
กลุ่มวชิาทางดา้นวทิยาศาตร์ 
กลุ่มวชิาทางดา้นภาษา 
กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 

3 
6 
6 

11 
9 

4. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ธ ร ร ม   จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิต
สาธารณะ  และรับผิดชอบต่อ
สังคม 

875-311 
875-312 
895-*** 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้  
การวเิคราะห์โครงการ  
วชิาเลือกสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

 

3 
4 
11 

นอกจากน้ีหลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์ได้
ก าหนดกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรใหก้บัศึกษา
ทุกชั้นปี ไดแ้ก่ ภาวะ
ผูน้ าและการท างาน
เป็นทีมมนุษยสมัพนัธ์ 
การวางแผนชีวิต และ
การท างาน รวมทั้งการ
สอดแทรกเน้ือหาดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมไวใ้นทุก
รายวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
การเปรียบเทยีบรายวชิาและจ านวนหน่วยกติ 

ระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หน่วยกติ เกณฑ์ขั้นต า่ของ สกอ 
(หน่วยกติ) 

หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
 

132 หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 129 ไม่น้อยกว่า 120 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 35 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 ไม่น้อยกว่า 30 
 1) กลุ่มวชิาภาษา 12  1) กลุ่มวชิาภาษา 11   
 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 5  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 14  
 3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 7    และสงัคมศาสตร์   
 4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์ 

11  3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์ 

6  

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 91 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92 ไม่น้อยกว่า 84 
1) วชิาแกน 70 1) วชิาแกน 65  
2) วชิาชีพ (เลือก) 21 2) วชิาชีพ (เลือก) 27  

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 ไม่น้อยกว่า 6 
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
 

132 หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
 

129 หน่วยกิตลดลง 
3 หน่วยกิต 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 35 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 - 
 1) กลุ่มวชิาภาษา 12  1) กลุ่มวชิาภาษา 11 - 
890-101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1        3(3-1-3) 890-101  การฟังและพดูภาษาองักฤษ 

 พ้ืนฐาน          
3(2-2-5) เปล่ียนตามการจดั 

การเรียนการสอน
ของคณะศิลป
ศาสตร์ 

890-102  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-1-3) 890-102  การอ่านและเขียนพดู
 ภาษาองักฤษ พ้ืนฐาน  

3(3-0-6) 

 และเลือกเรียนรายวิชาภาษา 
อังกฤษอ่ืน ๆ  อีกจ านวน 6 หน่วย
กิต 

-  และเลือกเรียน อีกจ านวน  
5 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 

- - 890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาองักฤษ    

3(3-0-6) 

เลือกเรียน/ก าหนด
ข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือ
พฒันาความ 
สามารถกลุ่มวิชา
ภาษา 

- - 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง  

3(3-0-6) 

- - 890-241 การฟังและพดูเชิงธุรกิจ
เบ้ืองตน้     

3(3-0-6) 

- - 890-251 การอ่านงานเขียนวชิาการ
องักฤษ    

3(3-0-6) 

- - 895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียน
รายงาน  

1(1-0-2) 

- - 895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการ
เขียนรายงานวชิาการ 

2(2-0-4) 

- - 895-132 ทกัษะการส่ือสาร   2(2-0-4) 
- - 895-230 การเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  5  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์  

14 มีการรวมรายวชิา
ในกลุ่มวชิามนุษย-
ศาสตร์และสงัคม -
ศาสตร์ไวด้ว้ยกนั  

     
     



125 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

895-132 ทกัษะการส่ือสาร   2(2-0-2) - - ก าหนดเป็นกลุ่ม
วชิาเลือกในกลุ่ม
วชิาภาษา 

 และให้เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นกนั  

 - - - 

 3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  7 - -  - 
895-***  กิจกรรมพลศึกษา  1(x-y-z) ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) คงเดิม 
และให้ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์    จ านวน 6 หน่วยกิต    
ซ่ึงมีเน้ือหาไม่   ซ ้ าซอ้นกนั 

 640-101 สุขภาวะกายและจิต 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 

  

3(2-2-5) 
1(0-0-3) 
3(2-2-5) 

ก าหนดรายวชิา
ใหม่ตามนโยบาย
การจดัการเรียน
การสอนรายวชิา
ศึกษาทัว่ไปของ
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

- -  และเลือกเรียนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 
6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 

- - 640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการ
ดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 

2(1-2-3) 

เลือกเรียน/ก าหนด
ข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือ
พฒันาความ 
สามารถกลุ่ม 
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

- - 875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2  1(0-0-3) 
- - 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
- - 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
- - 895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
- - 895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
- - 895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
- - 895-232 การวาดเสน้และระบายสี   2(1-2-3) 
- - 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 
- - 896-102 สายรากภาคใต ้  3(3-0-6) 
- -  นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้

แลว้ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา
ศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในวิทยาเขต/เขต
ก าร ศึ ก ษ า อ่ื น /ม ห าวิ ท ย าลั ย อ่ื น ท่ี
คณ ะกรรมก ารวิช าก าร  วิท ย าเข ต

- - 



126 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

หาดใหญ่ พิจารณาแลว้เห็นว่าเทียบเท่า
รายวิชาบูรณาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สามารถน ามาเทียบเท่า
แทนวชิาบงัคบัในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
ในหลกัสูตรน้ีได ้

 4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์ 

11  4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

6 - 

322-103   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 
 

3(3-0-6) - - 
ยา้ยไปหมวดวชิา
เฉพาะ กลุ่มวชิา
แกน 

322-104   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 
 

3(3-0-6) - - 

 และเลือกเรียนจากรายวิชา
ต่ อ ไป น้ี  จ าน วน ไม่น้ อ ยกว่ า  5     
หน่วยกิต 

 
- - - 

340-301 วทิยาศาสตร์ประจ าวนั 1 2(2-0-2) - - ตดัออก 
340-324 ศาสตร์และศิลป์แห่ง

ปัญญาชน   
2(1-2-3) 

- - 
ตดัออก 

460-115  การใชค้อมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ   

3(2-2-3) 
- - 

ตดัออก 

461-190  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เบ้ืองตน้         

3(2-2-3) 
- - 

ตดัออก 

530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(3-0-2) -   ตดัออก 

- - 315-201  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สงัคม          

3(3-0-6) ก าหนดรายวชิา
ใหม่ตามนโยบาย
การจดัการเรียน
การสอนรายวชิา
ศึกษาทัว่ไปของ
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

- -  และเลือกเรียน อีกจ านวน 3 หน่วย
กิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

- - 336-213 สารพิษในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4) เลือกเรียน/ก าหนด
ข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือ
พฒันาวามสามารถ
กลุ่มวชิา
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

- - 340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
- - 640-538 การดูแลสุขภาพตามวถีิมุสลิม 

  
2(2-0-4) 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 91 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92 - 
 1) กลุ่มวชิาแกน 70  1) กลุ่มวชิาแกน 65 - 

- - 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  
 

3(3-0-6) ยา้ยมาจากหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิา
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

- - 322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2  3(3-0-6) 

460-214 การเงินธุรกิจ  3(3-0-3) - - 
ยา้ยไปหมวดวชิา
เฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ 
(เลือกนอกสาขา) 

461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-3) - - 
461-210 หลกัการตลาด  3(3-0-3) - - 
461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-3) - - 
466-102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-3) - - ตดัออก 
874-391   กฎหมายควบคุมการ

ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2(2-0-4) 874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายทัว่ไป  

3(3-0-6) ปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

875-111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-3) 875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
 
     

4(4-0-8) ปรับจ านวน 
หน่วยกิต เน้ือหา 
และรหสัรายวชิา
พื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

875-112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-3) 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1     4(4-0-8) 

875-213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-4) 875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2    
     

4(4-0-8) ปรับช่ือวชิา เน้ือหา   
และรหสัรายวชิา 
เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนสาขา

875-214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-4) 875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   
 

4(4-0-8) 

875-364 หลกัการวเิคราะห์ 4(4-0-4) 875-312  การวเิคราะห์โครงการ  4(4-0-8) 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

โครงการ   เศรษฐศาสตร์  
875-301 จิตส านึกทางสงัคม 

เศรษฐกิจและการเมือง 
2(2-0-2) - - ตดัออก 

875-303 การประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

3(2-3-3) - - ตดัออก 

875-221 คณิตเศรษฐศาสตร์    3(3-0-3) 875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์    
 

4(4-0-8) ปรับเน้ือหา   
รหสัรายวชิาและ
จ านวนหน่วยกิต 
เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

875-222 สถิติส าหรับนกั
เศรษฐศาสตร์         

3(3-0-3) 875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 

875-323 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้          3(3-0-3) 875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้     4(4-0-8) 

875-341 เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ   

3(3-0-3) 875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ               
  

3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหา  และ 
รหสัรายวชิา 
เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

875-381 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-3) 875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
875-468 เศรษฐกิจประเทศไทย 3(3-0-3) 875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย      3(3-0-6) 
875-482 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
875-483 โครงงานวจิยัทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3(0-0-9) 875-417 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์   3(0-0-9) 

875-331 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร   

3(3-0-3) 875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารเบ้ืองตน้         

 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหา ช่ือวชิา
และรหสัรายวชิา 
เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

875-332 การคลงัสาธารณะ 3(3-0-3) 875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบ้ืองตน้    

3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) 21  2) กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) 27 - 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจาก 9 
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์จ านวน 15 หน่วยกิต 
และจากวชิาเลือกนอกสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 

-  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้2 
รูปแบบดงัน้ี 
 2.2.1) เลือกเรียนวิชาชีพเลือกใน
คณะจ านวน 27 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หรือ 
 2.2.2) เลือกเรียนวิชาชีพเลือกใน

- - 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

คณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
และเลือกเรียนจากวิชาเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จาก
กลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาท่ี
หลักสูตรก าหนดไว้  โดยจะเป็นวิชา
ใดบ้างนั้ นให้อยู่ในความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 2.2.3) เลือกเรียนวิชาชีพเลือกใน
คณะจ านวน 21 หน่วยกิต จาก 9 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
และเลือกเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 
หน่วยกิต ในช่วงภาคฤดู ร้อนของปี
การศึกษาท่ี  3  โดยต้องท าแผนการ
เรียนสหกิจศึกษาจ านวนอย่างน้อย 16 
สปัดาห์ 

 วชิาเลือก 9 กลุ่ม ใน
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มีดงัน้ี 

 กลุ่มวิชาชีพเลือกประกอบดว้ย 2 ส่วน
ดงัน้ี 

1) วชิาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     
9 กลุ่มวชิา มีดงัน้ี 

- - 

กลุ่ม 1 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป - กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี 
 จ านวน 8 วิชา 

- - 

875-404 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-408 เศรษฐศาสตร์การจดัการ

ความรู้   
3(3-0-3) - - ตดัออก 

875-405 เศรษฐกิจชุมชน  3(3-0-3) - 
 

- ปรับเน้ือหา รหสั
วชิา และยา้ยไปอยู่
ในกลุ่มวชิาเศรษฐ-
ศาสตร์การพฒันา 

875-406 เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-3) - - 

875-407  เศรษฐศาสตร์อิสลาม  3(3-0-3) - - ปรับช่ือวชิา เน้ือหา 
รหสัวชิา และยา้ย
ไปอยูใ่นกลุ่มวชิา
เศรษฐศาสตร์
อิสลาม 

875-302 ระบบเศรษฐกิจ 3(3-0-3) 875-321  ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ  3(3-0-6) ปรับเน้ือหา  
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

เปรียบเทียบ   และรหสัวชิา   
- - 875-320 ประวติัแนวความคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

- - 875-318 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 
เปิดรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-319 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3(3-0-6) 
- - 875-323 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
- - 875-424 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6) 
- - 875-325 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎี 
3(x-y-z) 

  875-322 ทฤษฎีเกมและการประยกุต์
ในทางเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) ปรับช่ือ รหสัวชิา 
และยา้ยมาจากกลุ่ม
วชิาเศรษฐศาสตร์
เชิงปริมาณ 

กลุ่ม 2 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี - กลุ่มที ่2 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
จ านวน 6 วิชา 

- - 

875-315 ประวติัศาสตร์
แนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-3) - - ปรับเน้ือหา รหสั
วชิา และยา้ยไปอยู่
ในกลุ่มวชิา
เศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี  

875-416 เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-417 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-3) - - ตดัออก 

- - 875-426 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
เปิดรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-427 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 
- - 875-428 เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
- - 875-429 การประเมินค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

- - 875-431 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริมาณ 

3(x-y-z) 

- - 875-430 การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ยา้ยมาจาก
เศรษฐศาสตร์ 
เชิงปริมาณ 

     
กลุ่ม 3 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ - กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิ  - - 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

 จ านวน 6 วิชา 
875-424 เศรษฐมิติประยกุต ์  3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-426 เทคนิคการพยากรณ์ทาง

เศรษฐกิจ   
3(3-0-3) - - ตดัออก 

875-425   การวจิยัการด าเนินงาน
เบ้ืองตน้   

3(3-0-3) - - ปรับเน้ือหา  
รหสัวชิา และ 
ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม 
เศรษฐศาสตร์ 
เชิงปริมาณ 

875-427 ทฤษฎีเกมและการ
ประยกุตท์าง
เศรษฐศาสตร์  

3(3-0-3) - - ปรับเน้ือหา  
รหสัวชิา และ 
ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี 

- - 875-432 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร 

3(3-0-6) ปรับช่ือ เน้ือหา  
รหสัวชิาและปรับ
กลุ่มรายวชิาให้
สอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนของ
สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-433 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
- - 875-434 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 
- - 875-435 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

การเงินและการธนาคาร 
3(x-y-z) 

กลุ่ม 4   เศรษฐศาสตร์การเงนิและ
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

- กลุ่ม 4   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
จ านวน 6 วชิา 

- - 

875-433 ทฤษฎีและนโยบาย
การเงินและการคลงั 
  

3(3-0-3) - - ปรับช่ือวชิา เน้ือหา 
รหสัวชิา และ 
ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาเศรษฐศาสตร์
การเงิน 

875-434 ทฤษฎีตลาดการเงิน  3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-437 การคลงัสาธารณะระดบั

ทอ้งถ่ิน   
3(3-0-3) - - ตดัออก 

     
875-435 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-3) 875-438 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) ปรับช่ือ เน้ือหา  

รหสัวชิาและปรับ875-436 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-3) 875-439 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 



132 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

กลุ่มรายวชิาให้
สอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนของ
สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-436 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ของภาครัฐ 

3(3-0-6) 
เปิดรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 
- - 875-440 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
- - 875-441 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณะ 
3(x-y-z) 

กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

- กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
จ านวน 4 วชิา 

- - 

875-342 เศรษฐศาสตร์การเงิน
ระหวา่งประเทศ  

3(3-0-3) 875-443 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6) 

ปรับเน้ือหา  
และรหสัวชิา   

875-444 เศรษฐศาสตร์การ
รวมกลุ่มระหวา่งประเทศ
  

3(3-0-3) 875-444 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) 

875-443 ทฤษฎีและนโยบายการคา้
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-3) 875-442 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6) ปรับช่ือวชิา เน้ือหา 
และรหสัวชิา 

875-445 การคา้ชายแดนภาคใต ้ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
- - 875-445 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

ระหวา่งประเทศ 
3(x-y-z) เปิดรายวชิาใหม่ 

ใหส้อดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

กลุ่ม 6   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

- กลุ่มที ่6 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 5 วิชา 

- - 

875-451 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-452 เศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม 
3(3-0-3) 875-446 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา รหสั

วชิาและปรับกลุ่ม
รายวชิาใหส้อด-
คลอ้งกบัการเรียน
การสอนของสาขา 
วชิาเศรษฐศาสตร์ 

875-453 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
 

3(3-0-3) - - ปรับเน้ือหา รหสั
วชิาและยา้ยไปอยู่
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

875-454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-3) - - ในกลุ่มเศรษฐ-
ศาสตร์การพฒันา 

- - 875-447 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
เปิดรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-448 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
- - 875-449 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
- - 875-450 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม 
3(x-y-z) 

กลุ่ม 7    เศรษฐศาสตร์การพฒันา - กลุ่มที ่7 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 
จ านวน 10 วชิา 

- - 

875-361 เศรษฐกิจภาคใต ้
  

3(3-0-3) - -  ตดัออก 

875-362 เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย 3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-363 เศรษฐกิจชนบทไทย  3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-467 การกระจายรายไดแ้ละ

ความยากจน   
3(3-0-3) - - ตดัออก 

875-466 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-3) 875-454 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหา 
และรหสัวชิา 

875-469 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย ์   

3(3-0-3) 875-456 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

- - 875-452 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหา  รหสั
วชิาและยา้ยมาจาก
กลุ่มเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

- - 875-453 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 

- - 875-451 เศรษฐกิจชุมชน  
 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาและ 
ยา้ยมาจากกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์
ทัว่ไป  

- - 875-457 เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-6) 

     
     
     
- - 875-455 เศรษฐศาสตร์เมือง 

 
3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

ใหส้อดคลอ้งกบั 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

  875-458 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-459 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การพฒันา 

3(x-y-z) 

- - 877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5)  

กลุ่ม 8    เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

- กลุ่ม 8    เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 8 วิชา 

- - 

875-476 เศรษฐศาสตร์การจดัการ
วสิาหกิจชุมชน  

3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-313 หลกัการตลาดและราคา
สินคา้เกษตร  

3(3-0-3) 877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 

3(3-0-6)  ปรับเปล่ียนรหสั
ตามสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์
เกษตร 

877-314 เศรษฐศาสตร์การผลิต
และการแปรรูปทางการ
เกษตร 

3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-315 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-321  ธนกิจเกษตร  3(3-0-3) - - ตดัออก 
877-416 นโยบายเกษตร  3(3-0-3) - - ตดัออก 
877-424 เศรษฐศาสตร์การ

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-425 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3) - - ตดัออก 
875-479 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-3) 875-463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา 

และรหสัวชิา 
     
     
     
     
     
- - 875-460 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา

เบ้ืองตน้ 
3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

ใหส้อดคลอ้งกบั 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

- - 875-461 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(3-0-6) การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ - - 875-462 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

- - 875-464 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
- - 875-465 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3(x-y-z) 

- - 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
ก าหนดเป็นวชิาชีพ 
(เลือก) ในสาขา 

- - 877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 

3(3-0-6) 

- - หากนกัศึกษาสนใจเลือกเรียนวชิาสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีนอกเหนือจากท่ี
ระบุไว ้ใหเ้สนอขอความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

- - 

- - กลุ่ม 9    เศรษฐศาสตร์อสิลาม  
 จ านวน 5 วิชา 

- - 

- - 875-466 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา ช่ือ 
รหสัวชิาและยา้ย 
มาจากกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์
ทัว่ไป 

- - 875-467 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ 

3(3-0-6) 

เปิดรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-468 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

3(3-0-6) 

- - 875-469 ประวติัแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

3(3-0-6) 

- - 875-470 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อิสลาม 

3(x-y-z) 

กลุ่ม 9    ฝึกงาน – สหกจิศึกษา - กลุ่มที ่10   ฝึกงาน – สหกจิศึกษา - - 
875-391 การฝึกงานทาง

เศรษฐศาสตร์*  
300 

ชัว่โมง 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์*

  
300 

ชัว่โมง 
คงเดิม 

875-492   สหกิจศึกษา   9(0-0-27) 875-492 สหกิจศึกษา 6(0-0-18) คงเดิม 
หมายเหต ุ * นกัศึกษาท่ีเลือก      - หมายเหตุ * นกัศึกษาท่ีเลือกการฝึกงาน - คงเดิม 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ ให้
ลงทะเบียนเรียนในชั้นปี
ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทางเศรษฐศาสตร์ ให้
ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 นอกจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่ม 1-
9 แลว้  ยงัมีวชิาท่ีหลกัสูตรฯ เปิด
กวา้งไวส้ าหรับการเปิดวชิาใหม่ ๆ 
ในหลกัสูตรฯ คือ 

- - - - 

875-493 หวัขอ้พิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์  

3(x-y-z) - - เปิดอยูใ่นแต่ละ
กลุ่มวชิา 

 วชิาเลือกนอกสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ มดีงันี ้

- 2) วชิาเลือกนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในระดบั
ปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ภายใต้
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา จ านวน 9 
หน่วยกิต  จาก 4 กลุ่มดงัน้ี  

- - 

460-217 การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-310 การภาษีอากร  3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-330 หลกัการลงทุน  3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-334 การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ 3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-341  การบริหารการตลาด  3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-346 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-461 การประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่ม   

3(3-0-6) - - ตดัออก 

460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ   

3(2-2-3) - - ตดัออก 

460-495 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-3) - - ตดัออก 

465-301 พฤติกรรมองคก์าร  3(3-0-3) - - ตดัออก 

- - กลุ่มที ่1 กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิ - - 
- - กลุ่มที ่2 กลุ่มวชิาการเมือง การปกครอง

และกฎหมาย 
- - 

     
- - กลุ่มที ่3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ - - 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
หน่วย
กติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
หน่วย
กติ 

หมายเหตุ 

ภาษาศาสตร์ 

- - กลุ่มที ่4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ - - 
 เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตร
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
คณะฯ อาจก าหนดรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ี
เปิดสอนในหาวทิยาลยัสงขลา-
นครินทร์ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่
เป็นประโยชน์ต่อสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ ใหเ้ป็นวชิาเลือกนอก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสม 

-  หากนกัศึกษาสนใจเลือกเรียนวชิา
นอกสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์จากภายนอก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ใหเ้สนอ
ขอความเห็นชอบจากสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
 

- - 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 คงเดิม 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียน
วชิาใด ๆ ในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิด
สอนในมหาวทิยาลยัสงขลา-
นครินทร์  หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

-  เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในระดบั
ปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั-
สงขลานครินทร์ หรือสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนๆ  กรณีเลือกจากสถาบนั อุดมศึกษา
อ่ืนๆใหผ้า่นความเห็นชอบของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 

- - 4) รายวชิาทีส่าขาวชิาเศรษฐศาสตร์
เปิดบริการสอนให้คณะ/ภาควชิา/
หลกัสูตรอ่ืน 

- - 

- - 876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
- - 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้

และการประยกุต ์  
3(3-0-6)  

- - 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
- - 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
- - 876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

 จุลภาค  
3(3-0-6)  

- - 876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
 มหภาค  

3(3-0-6)  

    

 
ภาคผนวก ช 

การเปรียบเทยีบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ   
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีดีควรมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ี

แน่น (ดูจากการเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในรายวชิาหลกั) 

และมีทางเลือกกวา้งใหน้กัศึกษา 

- 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์น้ีได้บรรจุรายวิชาทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ี เป็นฐานให้นักศึกษาเหมาะสม
เพียงพอ  และมีทางเลือกหลากหลาย ครอบคลุม
ประเด็นในทอ้งถ่ิน เช่น เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

- 

3. มีรายวชิาใหม่ๆทางเศรษฐศาสตร์บรรจุไว้

ค่อนขา้งมากและหลากหลาย  ความเป็นคณะใหม่

อาจจะไม่สามารถเปิดไดค้รบ  อยา่งไรก็ตามจะช่วย

ใหมี้ความคล่องตวัและพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ี

ผนัแปรตามเวลา 

- ทางสาขาไดเ้ชิญอาจารยพ์ิเศษมาช่วยสอนเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายในรายวิชาท่ีเปิดสอน   
และอาจารยท่ี์อยูร่ะหวา่งการเรียนต่อจะทยอย
กลบัมาในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

4. ควรเพิ่มขอ้มูลแนะน านกัศึกษาในการเลือกกลุ่ม

วชิาชีพเลือก เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดเ้ลือก

ตามท่ีตนเองถนดัและสนใจ 

-   ไดพ้ิจารณาเพิ่มเติมตามเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  พวัพงศกร  
 ประธานสถาบันวจัิยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทดีีอาร์ไอ) 
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1. หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีจุดเด่น  ส าหรับมหาวทิยาลยัใน

ภาคใตซ่ึ้งเป็นระดบัทอ้งถ่ินนอกจากจะตอ้งมีความ
ครบถว้นดา้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์แลว้  จะตอ้ง
สามารถสนบัสนุนศกัยภาพของพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 

- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีเป็นแกนทางเศรษฐศาสตร์
ไวค้รบถว้นโดยใหค้วามส าคญัทั้งเน้ือหาวชิา 
และการจดัการเรียนการสอน 

- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและ
สนบัสนุนศกัยภาพของพื้นท่ีไวแ้ลว้ เช่น  
เศรษฐศาสตร์อิสลาม  เศรษฐศาสตร์การ
ท่องเท่ียว 

2. เน้ือหาหลกัสูตรควรประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี  
 2.1 เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถตอบสนองประเด็นใน

พื้นท่ี เช่น การใชท้รัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม 
- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีตอบสนองประเด็นในพื้นท่ี 

ไวแ้ลว้ เช่น  รายวชิาชีพเลือกในคณะกลุ่มท่ี 8 
 2.2 ตอบสนองธุรกิจท่ีเป็นศกัยภาพในทอ้งถ่ิน  และ

มีความเช่ือมโยงถึงระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ 
และระดบัโลก  มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไวแ้ลว้ เช่น  ราย
วชิาชีพเลือกในคณะกลุ่มท่ี 5, 6, 7 

 2.3 ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัศาสนา 
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ของทอ้งถ่ิน  

- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไวแ้ลว้ เช่น  ราย
วชิาชีพเลือกในคณะกลุ่มท่ี 7, 9 

 2.4 เนน้การเงิน การคา้ การคลงั - ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไวแ้ลว้ เช่น  ราย
วชิาชีพเลือกในคณะกลุ่มท่ี 3, 4, 5  

3. ควรมีการพฒันาความหลากหลายในแต่ละส่วนของ
องคป์ระกอบ (ในขอ้ 2) 

- ไดบ้รรจุรายวชิาท่ีหลากหลายไวใ้นแต่ละกลุ่ม
วชิา  

- ไดจ้ดัใหมี้วชิาปัญหาพิเศษไวทุ้กกลุ่มวชิาเพื่อ
รองรับวชิาใหม่ๆ ตามสถานการณ์ 

4. ควรมีแผนการพฒันาอาจารยต์ามแนวทางในแต่ละ
ส่วนขององคป์ระกอบ (ในขอ้ 2)  

- สาขาฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอ เพื่อเป็น 
 แนวทางในการพฒันาอาจารย ์

5. ผลผลิตควรประกอบดว้ย  การผลิตนกัเศรษฐศาสตร์
ออกสู่ตลาดงานกวา้งๆ แลว้  ส่วนหน่ึงควรเนน้การ
ผลิตนกัวชิาการ  โดยคุณสมบติันกัเศรษฐศาสตร์ท่ีดี
คือ “มีความรู้ดี  มีความดี และรู้จกัเลือกเฟ้นส่ิงท่ี
งดงามใหก้บัชีวติ” 

- หลกัสูตรไดจ้ดัใหมี้รายวชิาท่ีเนน้การมีความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไดม้าตรฐานเพียงพอ  จดั
ใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการเป็น
นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีดี มีจิตสาธารณะ  และได้
คดัเลือกรายวชิาท่ีช่วยใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสั
กบัประสบการณ์ชิวติต่างๆตามความสนใจ 

- หลกัสูตรมีความยดืหยุน่ให้นกัศึกษาสามารถ
เลือกในแนวทางการประกอบอาชีพต่างๆตาม
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ความสนใจ  และสามารถเลือกในแนวการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นนกัวชิาการ 

6. ปรับลดวชิาชีพเลือกใน และวชิาชีพเลือกนอกให้
กระชบัข้ึน 

-   ไดพ้ิจารณาปรับลดตามเสนอ 

7. รายวชิากฎหมายท่ีเลือกมา มีความทนัสมยั แต่ถา้จะ
เรียนวชิาเหล่านั้นไดดี้ยิง่ข้ึน ควรตอ้งเรียนวชิา Law 
and Economics ก่อน แมก้ระทัง่นกัศึกษานิติศาสตร์
เอง ก็ควรตอ้งเรียน 

- 

8. ควรระบุเหตุผลหรือแนวคิดของการปรับปรุง
หลกัสูตร เพื่อจะไดเ้ป็นตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิเม่ือเวลา
ผา่นไป 

-  ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวแ้ลว้ในหมวดท่ี 1 ขอ้ 
12.3  

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

1. ความเห็นต่อโครงสร้างหลกัสูตร  
 1.1 โดยภาพรวมของหลกัสูตรใหภ้าพยงัไม่ชดัเจน

วา่ บณัฑิตเศรษฐศาสตร์ มอ.จะโดดเด่นในเร่ือง
ใด 

- ไดบ้รรจุเน้ือหาท่ีเป็นแกนไดม้าตรฐานสากล 
- มีความหลากหลาย  ยืดหยุน่ และเปิดโอกาส

ใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกตามความสนใจ (ดงั
รายละเอียดตามท่ีระบุในขอ้ 5 ค าช้ีแจงต่อ  
รศ.ดร.นิพนธ์  พวัพงศก์ร) 

 1.2 รายวชิาเลือกนอกคณะ  ประกอบดว้ย  วชิาชีพ
เลือกนอก 9 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต  รวมนกัศึกษาเรียนวชิาท่ีไม่ใช่
เศรษฐศาสตร์ 15 หน่วยกิต ซ่ึงค่อนขา้งมาก
เกินไป   และหากนกัศึกษาเลือกวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร จากกลุ่มท่ี 8 และเลือกจาก
ชีพเลือกนอกอีก  ก็จะซ ้ าซอ้นในส่วนน้ีได ้  

- สาขาฯ พิจารณาเห็นชอบใหค้งวชิาชีพเลือก
นอกไว ้ 9 หน่วยกิต เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้
ประสบการณ์นอกสาขาเพียงพอ ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ต่อการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์เขา้
กบัศาสตร์อ่ืนตามความสนใจของนกัศึกษา 

 1.3 วชิาเลือกในกลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไปท่ีเลือกมา
เพื่อใหเ้ป็นตวัเลือกแก่นกัศึกษานั้น  กวา้งและ

- ไดป้รับปรุงตามท่ีเสนอแลว้ 
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มากเกินไป  ควรปรับลดลงใหเ้หลือแต่รายวชิา
ท่ีเป็นแกนส าหรับในกลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไปท่ี
ตอ้งการเติมใหก้บันกัศึกษาเศรษฐศาสตร์ เช่น 
วชิาประวติัศาสตร์  การเมืองการปกครอง ฯลฯ 

2. ความเห็นต่อวชิาแกน  
 2.1 ควรเพิ่มวชิาการเมืองการปกครองในวชิาแกน - สาขาเห็นวา่วชิาการเมืองการปกครองไดจ้ดัไว้

ใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกตามความสนใจในกลุ่ม
วชิาชีพเลือกนอกแลว้ 

 2.2 ควรเพิ่ม 3 วชิาต่อไปน้ีไวว้ชิาแกน  
1) เศรษฐศาสตร์แรงงาน 2) เศรษฐศาสตร์การ
พฒันา  3) ประวติัแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่ก็อาจจะหาผูส้อน
เศรษฐศาสตร์แรงงานยาก 

- สาขาเห็นวา่ 3 วชิาดงักล่าวน้ีควรจดัไวใ้นกลุ่ม
ชีพเลือกในหลกัสูตรจะเหมาะสมกวา่  

3. ความเห็นต่อวชิาชีพเลือก   
 จ านวนกลุ่มมากเกินไป  และบางกลุ่มมีรายวชิามาก

ในขณะท่ีบางกลุ่มมีรายวชิานอ้ย จึงเห็นวา่ควรปรับ
ดงัน้ี 

 

 3.1 ควรยบุรวมบางวชิาท่ีอาจจะซ ้ าซอ้นกนัเช่น การ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ 
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อาจจะมีเน้ือหา
ซ ้ าซอ้นอยูใ่นวชิาการวิเคราะห์โครงการ  

  

- พิจารณาคงรายวชิาการประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และวชิาเศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มไว ้ เน่ืองจากสามารถเนน้เน้ือหา
เชิงลึกดา้นเทคนิคการประเมินและกรณีศึกษา
ในพื้นท่ีได ้ 

 - ควรตดัวชิาท่ีไม่จ  าเป็น หรือรายวชิาท่ีมีเน้ือหา
แคบเกินไปออก  หรือน าไปรวมไวใ้นวชิาอ่ืน
ตามความเหมาะสม เช่น เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ย
ความสุข และเศรษฐกิจพอเพียง อาจน าไปรวม
ไวใ้นวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันา   ส่วนวชิา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมงานสร้างสรรค ์ควร
รวมไวใ้นวชิาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  และ
เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว ควรจะอยูใ่น
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมหรือไม่ 

- พิจารณาตดัรายวชิา เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ย
ความสุข  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมงาน
สร้างสรรค ์
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 - ถา้มีวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะแลว้  ควรตดั

วชิาเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ 
- พิจารณาตดัรายวชิาเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ

ตามเสนอ 
 - วชิานโยบายการคลงั อาจมีเน้ือหาไม่มาก ควร

น าไปรวมในวชิาทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ภาครัฐ 

-  พิจารณาตดัรายวชิาโยบายการคลงัตามเสนอ 
 

 - วชิาการคลงัทอ้งถ่ิน ไม่น่าจะเป็นวชิา เพราะมี
เน้ือหาไม่มาก 

-  พิจารณาตดัรายวชิาการคลงัทอ้งถ่ินตามเสนอ 

 3.2 การเปิดวชิาหวัขอ้พิเศษไวทุ้กกลุ่มเป็นส่ิงท่ีดี 
เพื่อรองรับวชิาใหม่ๆในอนาคต 

-  

 3.3 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์สาธารณะมีเน้ือหาใน
ดา้นรายจ่ายเป็นส่วนใหญ่  แต่ขาดดา้นรายได ้
ดงันั้นจึงเสนอใหมี้วชิาทฤษฎีและนโยบายภาษี
อากร  

- ไดพ้ิจารณาเพิ่มรายวชิาทฤษฎีและนโยบาย
ภาษีอากร 

 3.4 ควรจดักลุ่มวชิาชีพเลือกในคณะใหม่ โดยจดั
กลุ่มโดยเนน้การช้ีน าใหน้กัศึกษาสามารถเลือก
เรียนไดต้ามความสนใจของอนาคตการท างาน 
เช่น  ความสนใจในการเป็นนกัวเิคราะห์
โครงการ  นกัการธนาคาร  นกัวเิคราะห์ทาง
สังคม การประกอบการและเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ และความสนใจในการเป็นนกัวชิาการ 
เป็นตน้ ตวัยา่งกลุ่มวชิา เช่น กลุ่มวชิาดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงรวม วชิาเศรษฐศาสตร์
แรงงาน วชิาเศรษฐศาสตร์การศึกษา วชิา
เศรษฐศาสตร์ประชากร 

- ไดป้รับลดกลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  และ
ปรับปรุงบางรายวชิาในแต่ละกลุ่มตามความ
เหมาะสม  

- สาขาฯ พิจารณาเห็นชอบชใหมี้การจดัแนะ
แนวการเลือกวชิาชีพเลือกให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจในอนาคตการท างานของนกัศึกษา
ในช่วงบท่ีเร่ิมมีการเลือกวชิาชีพเลือกของ
หลกัสูตร 

4. ความเห็นอ่ืนๆ  
 4.1 ส าหรับนกัศึกษาเศรษฐศาสตร์ของ มอ. ถา้จะ

บรรจุวชิาเศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ไวใ้น
วชิาบงัคบั ก็นบัวา่โดดเด่น เพราะเป็น
เอกลกัษณ์ของภูมิภาค 

- ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่จดัไวใ้นกลุ่มวชิาชีพ
เลือกจะเหมาะสมกวา่ 

- ทางสาขาฯ เห็นความส าคญัในวชิาน้ี จึงได้
จดัท าหลกัสูตรควบสองปริญญาร่วมกบั
วทิยาลยัอิสลามศึกษา วทิยาเขตปัตตานี ซ่ึงอยู่
ระหวา่งการด าเนินการ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
 4.2 ความเห็นเก่ียวกบัจุดเด่นของเศรษฐศาสตร์

ส าหรับในภาคใตค้วรจะเป็นความเช่ียวชาญ
ดงัน้ี 

- เศรษฐกิจภูมิภาค 
- เศรษฐศาสตร์การพฒันาท่ีเนน้ทรัพยากร 
- เศรษฐศาสตร์เมืองท่ีมีเน้ือหาเช่ือมโยงระหวา่ง

เมืองในภูมิภาคกบัส่วนกลาง (เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งงบประมาณส่วนกลางกบั
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบั
ภาคใต ้น าเสนอโดยนกัวชิาการในภาคใต ้ยอ่มมี
น ้าหนกัมากกวา่นกัวชิาการส่วนกลางเป็นผู ้
น าเสนอ) 

-  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 

- ไดพ้ิจารณาจดัประเด็นต่างๆน้ีบรรจุไวใ้น
รายวชิาต่างๆตามความเหมาะสม และจะใช้
เป็นขอ้มูลประกอบแผนพฒันาอาจารยต่์อไป 
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ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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