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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
วทิยาเขตหาดใหญ่   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
 
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป  
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย: หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    
  ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Economics Program   
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ภาษาไทย ช่ือเตม็ (ไทย): เศรษฐศาสตรบณัฑิต   
   ช่ือยอ่ (ไทย): ศ.บ.   
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ): Bachelor of Economics   
   ช่ือยอ่ (องักฤษ): B. Econ.   
 
3.  วชิาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  130 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวและกรณีผูส้ าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆหรือสาขาใกล้เคียงกับ
สาขาวิชาน้ีสามารถมาเรียนเป็นปริญญาท่ี  2 ได้โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จมา 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. 2554 
  คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี  64(2/2558) 
  เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน  2558     
  เสนอสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี   11(1/2559)      
    เม่ือวนัท่ี    12 มกราคม 2559        

 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  372(2/2559)    
  เม่ือวนัท่ี    20 กุมภาพนัธ์ 2559      

  

  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
   เศรษฐศาสตรบณัฑิต ไดผ้า่นการฝึกฝนทกัษะการวเิคราะห์และการสังเคราะห์ดว้ยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ และสามารถล าดบัเหตุผลในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนต่างๆ 
ดว้ยสถิติขอ้มูลและการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติและคณิตศาสตร์ ดงันั้น จึงสามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เช่น ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาดและการวจิยัเพื่อวางแผน เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารทรัพยากรในองคก์รต่างๆ ทั้งในภาครัฐและบริษทัเอกชน และสามารถน าความรู้เศรษฐศาสตร์ไปใช้
ในการประกอบอาชีพอิสระได ้
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9.  ช่ือ สกุล 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 
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  การจดัการเรียนการสอน ของหลกัสูตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะต่างๆ  ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 
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 อยา่งไรก็ตาม  แมผ้ลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี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 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
  ในระยะหลายปีมาน้ี ไดมี้การมอบรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แก่ผูท่ี้มีบทบาทในการคิดคน้และ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมในหลายสาขา เช่น การศึกษาประวติัศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ด้วย
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 ไปพร้อมๆกบั
การบูรณาการผลงานวจิยัของคณาจารยท่ี์ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา  เขา้ไวใ้นหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
  มหาวทิยาลยัมีนโยบายใหแ้ต่ละคณะมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของศาสตร์ในระดบัโลก รวมทั้งสนบัสนุนใหส่้งอาจารยไ์ปศึกษาต่อในดา้นท่ีคณะขาดแคลน 
หรือไปเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ในศาสตร์เหล่านั้น เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยัใน
ภาพรวม และเพื่อความเขม้แขง็ของคณะในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะช่วยพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบณัฑิตสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ดงันั้น คณะเศรษฐศาสตร์จึงเห็นสมควรใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรไปใน
ทิศทางดงักล่าว 
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13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
  หลกัสูตรฯ มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืน  ดงัน้ี 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  จ านวน 37 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1) คณะวทิยาศาสตร์  จ  านวน   5  รายวชิา คือ  
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
 322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics I 
 322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics II 
 340-102  มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) 
   Man and Science 
 345-101  คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ 3(2-2-5)  
   Computers and Applications 
 2) คณะวทิยาการจัดการ จ  านวน    1  รายวชิา คือ 
 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ   3(3-0-6) 
       Introduction to Business 
 3)  คณะพยาบาลศาสตร์ จ  านวน   1    รายวชิา คือ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
 4) คณะนิติศาสตร์ จ  านวน   1   รายวชิา คือ 
 874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6)    
  General Principles of Law  
 5) คณะศิลปศาสตร์ จ  านวน  28 รายวชิา คือ 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing  
 890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
  Improving Listening Skill in English 
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 890-212  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3(3-0-6) 
   English Conversation I    
 890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
  Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
  Learning English Through Cultures 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ   3(3-0-6)  
  Improving Reading in English 
 890-222 การอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
  Functional Reading 
 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 3(3-0-6)  
  English Grammar for Real Life Communication  
 890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  Introduction to English Writing 
 890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Communication to English in Science and Technology  
 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
   English for Business  
 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 
 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  
 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
  Life Aesthetics 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
  Wisdom of Living 
 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป   3(3-0-6) 
  General Psychology 
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 895-207 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
  Society and Thai Culture 
 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
  Critical Thinking 
 895-211 ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
  Population and Quality of Life Development 
 895-212 ปัญหาสังคม  3(3-0-6) 
  Social Problems   
  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 
 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
  Physical Education 
 6) ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ หน่วยอาเซียนศึกษา จ  านวน  1   รายวิชา คือ 
 001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
  ASEAN Studies 
 
 13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
 รายวิชาเลือกที่ เปิดส าหรับนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  เลือกเรียน  จ านวน 
3 รายวชิา 
 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 
   Principles of Economics and Application  
 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introductory Microeconomics 
 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
  Introductory Macroeconomics 3(3-0-6) 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด าเนินการจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผล  เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคใ์นแต่ละรายวชิา โดยมีนกัวชิาการอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีประสานงาน 
 2) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อให้เน้ือหาสาระแต่ละรายวชิาเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  ตลอดจนการจดักระบวนการใหมี้การควบคุมมาตรฐาน
ของเน้ือหาวิชา  การปรับปรุงให้มีความทนัสมยั  ความเหมาะสมของขอ้สอบ  กระบวนการ
เรียนการสอนและประเมินผล   เพื่อใหเ้กิดคุณภาพตลอดกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 
 

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) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สนองความต้องการก าลังคนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน 

2) ผลิตบัณฑิตท่ี มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์เค ร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์  และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม     

3) ผลิตบณัฑิตใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการส่ือสาร  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะภาษาองักฤษ 

4) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความตระหนกัถึงคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ  
และรับผดิชอบต่อสังคม 
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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 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลักสูตรน้ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  หลกัสูตรไม่มีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการในกรณีท่ีใชว้ิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอกอาจจดั
ใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 

  ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
  ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 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) นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการจดบันทึกในห้องเรียน  ทักษะการท างานร่วมกัน การ

ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนใหม่ และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3) นกัศึกษาบางส่วนมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีมีทกัษะความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้มีกิจกรรมพี่ติวน้องอย่าง

ต่อเน่ืองผา่นชมรมวชิาการ  และกลุ่มอิสระ  
2) จดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมในโอกาสต่างๆโดย

ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  ให้กบันกัศึกษาทั้งส่วนท่ีตอ้งการปรับพื้นฐานและส่วนท่ีตอ้งการ
ฝึกฝนพฒันาตนเองเพิ่มข้ึน 

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

4) จดัให้มีค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในดา้นการเรียน  
การปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยั  และทกัษะการท างานร่วมกนั 

5) จดัให้มีทุนการศึกษาซ่ึงดูแลโดยคณะท างานจากงานพฒันานักศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา
ท่ีมาจากครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

ช้ันปีที่ 
จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

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   

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าบ ารุงการศึกษา  3,170,000.00   3,487,000.00   3,835,700.00   4,219,270.00   4,641,197.00  
ค่าลงทะเบียน  1,594,600.00   1,754,060.00   1,929,466.00   2,122,412.60   2,334,653.86  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  6,627,700.00   6,760,254.00   6,895,459.08   7,033,368.26   7,103,701.94  
รวมรายรับ  11,392,300.00   12,001,314.00   12,660,625.08   13,375,050.86   14,079,552.80  
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร  5,394,388.99   5,718,052.33   6,061,135.47   6,424,803.60   6,810,291.82  

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)  6,000,165.19   7,200,198.22   8,640,237.87   10,368,285.44   12,441,942.53  

3. ทุนการศึกษา  300,000.00   300,000.00   300,000.00   300,000.00   350,000.00  

4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั  730,653.42   803,718.76   884,090.64   972,499.70   1,069,749.67  

รวม (ก)  12,425,207.60   14,021,969.32   15,885,463.98   18,065,588.74   20,671,984.02  

ข.  งบลงทุน   
ค่าครุภณัฑ ์(ค่าเส่ือมราคา)  3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65  

รวม (ข)  3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65   3,261,042.65  

รวม (ก) + (ข)  15,686,250.25   17,283,011.97   19,146,506.63   21,326,631.39   23,933,026.67  

จ านวนนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์  80   160   240   320   320  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  196,078.13   108,018.82   79,777.11   66,645.72   74,790.71  

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  1) นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 

  2)  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแลว้โอนหน่วยกิตได้ทั้งน้ี
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัอ่ืน
สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลกัสูตรน้ีแลว้โอนหน่วยกิตกลบัไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีสังกดั 
ทั้ งน้ีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้ นจะต้องเป็นไปตามระเบียบของทั้ งสอง
มหาวทิยาลยั 
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 2.9 การจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรน้ีมีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
รายวชิาในหลกัสูตร 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผนการศึกษา 

แผนปกติ 
(หน่วยกิต) 

แผนสหกจิศึกษา 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 32 
 1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 14 
 1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 12 
 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 6 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 92 92 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน 65 68 
 2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 27 24 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 

4.    หมวดวชิาฝึกงาน (ตามความสมคัรใจ) 300 ช่ัวโมง - 
 
  3.1.3 รายวชิา 
 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   จ านวน 32 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
 1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 14 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ จ านวน 8 หน่วยกิต 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
   Healthy Body and Mind 
 875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
  Life Aesthetics 
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 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
   Physical Education 
 และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวชิาต่อไปน้ี 
 001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
   ASEAN Studies 
 875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities II 
 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
   Man and Environment 
 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  
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
   Wisdom of Living 
 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป   3(3-0-6) 
   General Psychology 
 895-207 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
   Society and Thai Culture 
 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
   Critical Thinking 
 895-211 ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
   Population and Quality of Life Development 
 895-212 ปัญหาสังคม  3(3-0-6) 
   Social Problems   
  895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
   Religion and Thai Culture 
 895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
   Human and Art and Music 
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 895-232 การวาดเส้นและระบายสี   2(1-2-3) 
   Drawing and Painting 
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร  3(3-0-6) 
   Organizational Psychology 
 นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนโดยเลือกจากรายวชิากลุ่ม
วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือรายวชิาศึกษาทัว่ไปอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหลกัสูตร 
 
 1.2) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Fundamental English Reading and Writing  
 และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี  
 890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 
 890-212  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3(3-0-6) 
    English Conversation I    
 890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
   Learning English Through Cultures 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ   3(3-0-6)  
   Improving Reading in English  
 890-222 การอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
   Functional Reading 
 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 3(3-0-6)  
   English Grammar for Real Life Communication  
 890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing 
 890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
    Communication to English in Science and Technoloy  
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 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
    English for Business  
 นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนกลุ่มวชิาภาษา
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหลกัสูตร 
 
 1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
 และเลือกเรียน อีกจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) 
   Man and Science 
 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ 3(2-2-5)  
   Computers and Applications 
 นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนกลุ่มวิชา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหลกัสูตร 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะ  จ  านวน  92 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
     2.1) กลุ่มวชิาแกน 

แผนการศึกษาแบบปกต ิ 
กลุ่มวชิาแกน จ านวน 65 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  
กลุ่มวชิาแกน   จ านวน 68 หน่วยกติ 

322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1                 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics I  

322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1                 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics I  

322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics II 

322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics II 

460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ      3(3-0-6) 
     Introduction to Business 

460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ      3(3-0-6) 
     Introduction to Business 

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั          3(3-0-6)   
              กฎหมายทัว่ไป    
 General Principles  of  Law 

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั          3(3-0-6)   
              กฎหมายทัว่ไป    
 General Principles  of  Law 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1            4(4-0-8) 
 Microeconomics I 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1            4(4-0-8) 
 Microeconomics I 

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

875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1           4(4-0-8) 
 Macroeconomics I 
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แผนการศึกษาแบบปกต ิ 
กลุ่มวชิาแกน จ านวน 65 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  
กลุ่มวชิาแกน   จ านวน 68 หน่วยกติ 

875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2            4(4-0-8) 
 Microeconomics II 

875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2            4(4-0-8) 
 Microeconomics II 

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

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

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                  4(4-0-8) 
 Mathematical Economics 

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                  4(4-0-8) 
 Mathematical Economics 

875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  4(4-0-8) 
 Statistics for Economists 

875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  4(4-0-8) 
 Statistics for Economists 

875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                   4(4-0-8) 
 Introduction to Econometrics 

875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                   4(4-0-8) 
 Introduction to Econometrics 

875-310  เศรษฐศาสตร์การเงิน           3(3-0-6) 
 การธนาคารเบ้ืองตน้               
 Introduction to Economics of  
              Money and Banking 

875-310  เศรษฐศาสตร์การเงิน              3(3-0-6) 
 การธนาคารเบ้ืองตน้               
 Introduction to Economics of  
              Money and Banking 

875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้        3(3-0-6) 
 Introduction to Public Economics 

875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้        3(3-0-6) 
 Introduction to Public Economics 

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

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

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

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

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย  3(3-0-6) 
 เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียง           
 Thai Economy, Local Economy and  
 Sufficiency Economy 

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย  3(3-0-6) 
 เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียง           
 Thai Economy, Local Economy and  
 Sufficiency Economy 

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

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

875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6)             
 Seminar in  Economics 

875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6)             
 Seminar in  Economics 

875-417  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์              3(0-0-9) 
              Research Project in Economics 

875-492 สหกิจศึกษา                           6(0-0-18) 
 Cooperative Education 
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     2.2) กลุ่มวชิาชีพเลือก   
แผนการศึกษาแบบปกต ิ 

กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 27 หน่วยกติ 
แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  

กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 24 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
 1) เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะ1   
จ านวน 27 หน่วยกิต  หรือ 
 2) เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะ1  
จ านวน 18 หน่วยกิต  และเลือกเรียนจากวชิาชีพเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์2 จ านวน 9 หน่วยกิต  

       นักศึกษาจะต้องเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต 
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของ  ปีการศึกษาท่ี 4 โดยต้องท า
แผนการเรียนสหกิจศึกษาจ านวนอย่างน้อย 16 สัปดาห์  และ
สามารถเลือกเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
 1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1   
จ านวน  24  หน่วยกิต  หรือ 
 2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1  
จ านวน 18 หน่วยกิต  และเลือกเรียนจากวิชาชีพเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์2  จ านวน 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  
  1จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
  2จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยู่
ในความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
  กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
  1) วชิาเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  10 กลุ่มวชิา มีดังนี้ 
 กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี  จ านวน  3  วชิา   
 875-421   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 
  Microeconomics III  
 875-422  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                3(3-0-6)   
              Macroeconomics III 
 875-423   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(x-y-z) 
  Special Topics in Economic Theory 
 
 กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จ านวน  4  วชิา   
 875-424  เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
  Econometrics I 
 875-425   เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 
  Econometrics II 
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 875-426   เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Dynamic Economics  
 875-427  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 3(x-y-z) 
  Special Topics in Quantitative Economics 
 
 กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร จ านวน  4  วชิา   
 875-328   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  Economics of Money and Banking 
 875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
 875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 
  Economics of Financial Market 
 875-431  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(x-y-z) 
  Special Topics in Economics of Money and Banking 
 
 กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ จ านวน   3  วชิา   
 875-332  ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Government Expenditure Theory and Policies 
 875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 
  Tax Theory and Policy  
 875-434   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(x-y-z) 
  Special Topics in Public Economics 
 
 กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จ านวน   5  วชิา   
 875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6) 
  และประเทศญ่ีปุ่น  
  ASEAN, People's Republic of China, and Japan Economy 
 875-436   เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade Economics 
 875-437   เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary Economics 
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 875-438   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of International Integration 
 875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(x-y-z) 
  Special Topics in International Economics 
 
 กลุ่มที ่6   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  จ านวน  4  วชิา   
 875-340   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Economics 
 875-341  เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Economics of Industrialization 
 875-442  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Organization 
 875-443   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(x-y-z) 
  Special Topics in Industrial Economics 
 
 กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา จ านวน  6  วชิา   
 875-244   เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Economy 
 875-245   เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
  Buddhism Economics 
 875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 
  Development Economics 
 875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Theory and Philosophy of Sufficiency Economy 
 875-448  เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
  Urban Economics 
 875-449   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 3(x-y-z) 
  Special Topics in Development Economics 
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 กลุ่มที ่8   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน  7  วชิา   
 875-350  เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Ecological Economics 
 875-351  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
  Economics of Natural Resources 
 875-352  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
  Environmental Economics 
 875-353   เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 
  Energy Economics 
 875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  3(3-0-6) 
  Coastal Resource Economics  
 875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ:  3(3-0-6) 
  กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา  
  Environmental and Natural Resource Economics:  
  A Case Study  of Songkhla Lake  
 875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม- 3(x-y-z) 
  และทรัพยากรธรรมชาติ 
  Special Topics in Environmental  
  and Natural Resource Economics 
 
 กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม  จ านวน  5  วชิา 
 875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Islamic Economics 
 875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ 3(3-0-6) 
  Fiqh for Economics and Management 
 875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัในเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 
  Theory and Practice in Islamic Economics 
 875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 
   History of Islamic Economics Thought 
 875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(x-y-z) 
  Special Topics in Islamic Economics 
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 กลุ่มที ่10  อ่ืนๆ   จ านวน  17  วชิา 
 875-262  ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Economic System 
 875-263   เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) 
  Cultural Economics 
 875-364  ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  History of Economic Thoughts 
 875-365  เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
  Institutional Economics 
 875-366   เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
  Economics of  Education 
 875-367   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
  Health Economics 
 875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
  Law and Economics 
 875-369  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of Information 
 875-370  เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
   Labor Economics 
 875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
  Transportation Economics 
 875-372  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Economics of Human Resources 
 875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  Tourism Economics 
 875-474   ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Game Theory and Economic Application 
 875-475   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยกุตท์ฤษฎีเกม   3(3-0-6) 
  Behavioral Economics and Application to Game Theory 
 875-476   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Economic Evaluation 
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877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Agricultural Economics 
877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Marketing and Product Prices 

 หากนักศึกษาสนใจเลือกเรียนวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้  
ใหเ้สนอขอความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

  2) วชิาชีพเลือกนอกสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
 เลือกเรียนรายวิชาใดๆในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ภายใต้ความเห็นชอบจากสาขาวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ (และจ านวน 6   
หน่วยกิตส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)  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 
 

  4)  หมวดวชิาฝึกงาน   
 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์* 300 ชัว่โมง 
  Internship in Economics 
หมายเหตุ *   การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกให้นักศึกษาท่ีสนใจตามความสมคัรใจ  ถา้นักศึกษามีความ

ประสงค์จะฝึกงานในประเทศ  จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์  ในชั้นปีท่ี 3                       
ภาคการศึกษาท่ี 2  

    ถ้านักศึกษามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา) นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวิชาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกลงทะเบียน เรียนในชั้นปีและภาค
การศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน   ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงาน
ภายในประเทศ 
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 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 
    แผนการศึกษาปกติ 
    ต าแหน่งที ่5 หมายถึง รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน 
     มีความหมายดงัน้ี 
  0 และ 1 หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป และ 
    หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
  2-7 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(3-0-6) 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 “6” หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาต่อดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 2 ชัว่โมง  
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 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความมีความหมายเฉพาะท่ี
ควรทราบ ดงัน้ี 
 1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
  1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน 
   หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการ
ประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดบัขั้นใดๆ ก็ได ้
  1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน 
   หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
 2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
  หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใดๆ 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 าอธิบายรายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดยสลบัช่ือกนั 
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 3.1.5 แผนการศึกษา 
  3.1.5.1 แผนการศึกษาแบบปกติ 
 ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3(3-0-6) 
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม                 3(3-0-6) 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4(4-0-8) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
***-*** พลศึกษา*  1(x-y-z) 

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

  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3(3-0-6) 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
***-*** พลศึกษา* 1(x-y-z) 
***-*** วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือก)  3(x-y-z) 
***-***  วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก) 3(x-y-z) 

 รวม  19-20(x-y-z) 
หมายเหตุ: ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 890-100 Preparatory Foundation English                
 890-101 Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102 Fundamental English Reading and Writing   
 ตามแผนการเรียนวชิาพื้นฐานส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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 ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
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 18(x-y-z) 
  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 
875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 
***-*** วชิาภาษา (เลือก) 3(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 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
2. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือก

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

3. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกและท าสหกิจศึกษา (ดูในแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา) 
แนวทางการเลือกเรียนวชิาชีพเลือก 
นกัศึกษาควรเลือกวชิาชีพเลือกตามความถนดัและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น  

- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรือการธนาคาร ควรเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล  หรือสนใจสร้างอาชีพดว้ยตนเอง นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจ้ากทุกกลุ่มตาม

ความถนดั  หรือตามความสนใจในงานท่ีสนใจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในดา้นงานวชิาการ  ควรเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  
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 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) 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์** 300 ชัว่โมง 

 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
** การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกให้นักศึกษาท่ีสนใจ   โดยนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะ

ฝึกงานในประเทศ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้ นปีท่ี 3                       
ภาคการศึกษาท่ี 2  

  กรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา) นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวิชาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกลงทะเบียน เรียนในชั้นปีและภาค
การศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน   ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยนกัศึกษาไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงาน
ภายในประเทศ 
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 ปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  
และเศรษฐกิจพอเพียง                          

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   
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 3.1.5.2   แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
 ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3(3-0-6) 
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม                 3(3-0-6) 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4(4-0-8) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
***-*** พลศึกษา*  1(x-y-z) 

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

  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3(3-0-6) 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
***-*** พลศึกษา* 1(x-y-z) 
***-*** วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือก)  3(x-y-z) 
***-***  วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก) 3(x-y-z) 

 รวม  19-20(x-y-z) 
หมายเหตุ: ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 890-100 Preparatory Foundation English                
 890-101 Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102 Fundamental English Reading and Writing   
 ตามแผนการเรียนวชิาพื้นฐานส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
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 18(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) 
***-*** วชิาภาษา (เลือก) 3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
หมายเหตุ * วชิาชีพเลือก  หากนกัศึกษาประสงคจ์ะท าสหกิจศึกษาจะตอ้งเรียนสหกิจศึกษา และเลือกเรียนวชิาชีพเลือกได ้ดงัน้ี 

1) เลือกเรียนสหกิจศึกษาจ านวน  6 หน่วยกิต ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 โดยตอ้งท าแผนการเรียนสหกิจ
ศึกษาจ านวนอยา่งนอ้ย   16 สัปดาห์ (ช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมกราคม - สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนพฤษภาคม ) และ 

2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือก  ดงัน้ี 
2.1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 24 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   หรือ 
2.2)  เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ และเลือก

เรียนจากวชิาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน  6 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้ภายใตค้วามเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   

แนวทางการเลือกเรียนวชิาชีพเลือก 
นกัศึกษาควรเลือกวชิาชีพเลือกตามความถนดัและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น  

- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรือการธนาคาร ควรเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล  หรือสนใจสร้างอาชีพดว้ยตนเอง นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากทุกกลุ่มตาม

ความถนดั  หรือตามความสนใจในงานท่ีสนใจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในดา้นงานวชิาการ  ควรเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  
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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) 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3(x-y-z) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม  19(x-y-z) 
   

 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
875-314   เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  

และเศรษฐกิจพอเพียง                          
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) 

875-492   สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์*               6(0-0-18) 
   
   
   

 รวม 6(x-y-z) 
 
หมายเหตุ  
*  รายวชิา 875-492 สหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
 ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
 

  3.1.6 ค าอธิบายรายวชิา 
    อยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 72 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  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 
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  3.2.3 อาจารย์พเิศษ  
   อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ   

  
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไดจ้ดัใหมี้รายวชิา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน 
300 ชัว่โมง และรายวชิา 875-492 สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกฝึกงาน หรือ
เลือกสหกิจศึกษา หรือเลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆไดต้ามความสนใจ  ภายใตแ้ผนการเรียนท่ีก าหนด
และการใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
1) ไดฝึ้กความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต   สัมมาคารวะ   และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2) เรียนรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีเรียนมา  รวมทั้งสาขาวชิา

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง   
3) มีประสบการณ์การใชชี้วติในงานอาชีพในสถานการณ์จริง  และสามารถน าประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บไปปรับใชใ้นอนาคตไดต้ามความเหมาะสม 
4) ไดฝึ้กฝนทกัษะการเป็นผูร่้วมงาน การมีมนุษยสัมพนัธ์  ความคิดสร้างสรรค ์ ระเบียบวนิยั  

การตรงเวลา และการปรับตวัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสถานประกอบการ  
5) ไดฝึ้กฝนทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสืบคน้ขอ้มูล และการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดต้ามความเหมาะสม 
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         
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875-417 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   โดยจัดให้มีการน าเสนอผลการศึกษา รวมทั้ งกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัตามความเหมาะสม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) ไดฝึ้กความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต   และมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
2) มีประสบการณ์การใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ  และ

สาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาโจทยว์จิยั 
3) นกัศึกษาสามารถคน้หาขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง   
4) ไดฝึ้กฝนทกัษะการท างานร่วมกนั  การมีมนุษยสัมพนัธ์  ความคิดสร้างสรรค ์ระเบียบวนิยั  การ

ตรงเวลา และการปรับตวัท างานร่วมกบัทีมงานไดมี้ประสิทธิภาพ  
6) ไดฝึ้กฝนทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสืบคน้ขอ้มูล และการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดต้ามความเหมาะสม 
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 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผล จาก 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ผลงานวจิยั 
2) ทกัษะการน าเสนอหวัขอ้วจิยั  และการรายงานผล 
3) ความรับผดิชอบ  และความใส่ใจในงาน 
4) การมีส่วมร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  เช่นฟังการบรรยายพิเศษ  และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ

โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูป้ระเมินขอ้ 1) – 3) และผูป้ระสานงานรายวิชาจะประเมินในขอ้ 
4)   

 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 คุณลกัษณะพเิศษกลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.  ทกัษะการวเิคราะห์   
      การมีความสามารถในการคน้ควา้ขอ้มูล  

การประยุกตท์ฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษากบั
สถานการณ์จริง  การวิเคราะห์ปัญหา 
และสาเหตุ ท่ีค่อนข้างซับซ้อน   การ
ประยุกต์ใช้ เค ร่ืองมือทางสถิ ติ  ห รือ
คณิตศาสตร์ ห รือเศรษฐมิ ติ  เพื่ อใช้
วิเคราะห์ ปัญหา  และการเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง 

1.1  ก าหนดให้มีรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้  
การคน้ควา้ขอ้มูล  การสรุปขอ้มูล  การวเิคราะห์  การตั้ง
ค  าถามและตอบค าถาม  การถ่ายทอดความรู้  รวมถึงการ
ท างานร่วมกัน  การฝึกภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีดี 

1.2  จดัให้มีการเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติัจริง ในรายวิชา
วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  และวิชาโครงงานวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์โดยเช่ือมโยงสองรายวิชาน้ีเข้าด้วยกัน   
เพื่อฝึกให้นักศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีเรียนมาแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง  และท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม    

2.   ทกัษะด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

      การสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้  
การใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
โจทยปั์ญหาต่างๆ  และการน าเสนอผล
การศึกษาโดยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1  ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน  แบบฝึกหดัในวชิาต่างๆ  และการฝึกปฏิบติัใน
โครงการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษาไดฝึ้ก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

3.  การมีจิตสาธารณะและการท างานร่วมกนั
เป็นทมี 

      มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  การ
มีภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี   มีความ
รับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง และ
รับผดิชอบต่องานในกลุ่ม  และการไม่
ละเลยท่ีจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3.1  การส่งเสริมให้นกัศึกษาท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มตาม
ความสนใจในประเด็นการบ าเพ็ญประโยชน์   การ
รณรงค์สร้างเสริมระเบียบวินัยในสังคม  หรือการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โดยกระตุน้ส่งเสริมให้นกัศึกษาใช้
ความคิดสร้างสรรคแ์ละการท างานเป็นทีม  รวมทั้งการ
จดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

4. ทกัษะด้านภาษาองักฤษ 

      มีความคุน้เคยในการใชต้ าราเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ  สามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในการคน้ควา้และการ
ส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้

  
 

4.1  การผสมผสานส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษ
เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตวัและคุน้ชินกับการใช้ภาษา  
และก าหนดให้วิชาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเปิดสอนในคณะ
ทั้งหมดใชต้ าราเรียนภาษาองักฤษท่ีผา่นการคดัเลือกโดย
สาขาวชิาฯ 

4.2  การจดักิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษเพิ่มเติมนอก
ชั้นเรียน โดยการเรียนกบัเจา้ของภาษา 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม    
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวนิยั และมีความรับผดิชอบ   
2) ซ่ือสัตยสุ์จริต   
3) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
4) ยดึแนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม   
5) ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบั

ทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การรณรงคแ์ละปลูกฝังจิตส านึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2) การเป็นแบบอยา่งของอาจารยใ์นดา้นการมีวนิยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบ 
3) จดักิจกรรมเชิดชูนกัศึกษาดีเด่นในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
4) มีการคุมสอบท่ีเขม้งวดและด าเนินการตามระเบียบของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
5) ปลูกฝังวนิยัการใชง้บประมาณอยา่งโปร่งใสในกิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
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6) ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างวฒันธรรมในการให้เกียรติ เคารพในสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

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 ฯลฯ 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
2) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) ประเมินจากการเขา้ร่วมจดักิจกรรมและจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
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 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถประยกุตท์ฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษา และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง  
2) สามารถคน้หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง  
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

1) ส่งเสริมทักษะการตั้ งค  าถามการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน โดยก าหนดให้มีรายวิชา
โครงการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์, การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 

2) ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์และบูรณาการศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งผา่นการจดัการเรียนการสอน
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 ์  
3) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้การท างานร่วมกนัทั้งในและนอกหลกัสูตร 
2) จดับรรยายพิเศษโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามรู้ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) ติดตามความคืบหนา้ของกิจกรรม 
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3) สังเกตการมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและกลุ่ม ตลอดจนรับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือเศรษฐมิติ เพื่ อ
ใชว้เิคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา   

2) สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน   
  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) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ

เขียน 
3) ประเมินผลการน าเสนอผลการศึกษา ทกัษะการตั้งค  าถามและใหค้  าตอบและค าอธิบาย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
   (อยูใ่นภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

ของหลกัสูตร 
 2.2 สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา 
 2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของคณะกรรมประจ าคณะ เพื่อพิจารณารับรอง 
 2.4 การประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์และสหกิจศึกษา ประเมินจาก

สถานประกอบการและรายงานการฝึกงาน  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 3.2 เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 

หมวดที ่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวิทยาลยัและคณะและใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน า
ต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 

 1.2 ให้อาจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวิชาการของคณะและเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะตอ้งด าเนินการและส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 

 1.3 มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
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2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาการดงัน้ี 
 2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผลส่งเสริมอาจารยใ์ห้

มีการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ ปรับปรุง กระบวนการวดัและ
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.2 การพฒันาทางวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  1) ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2)  ส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
  3)  ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัทั้งการวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอนตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์

 
 

หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
  ในการบริหารหลกัสูตรจะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท าหน้าท่ีวางแผนการจดัการเรียนการ
สอน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยให้ค  าแนะน าติดตามและรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณเป็นแบบรวมศูนยอ์ยูท่ี่คณะเศรษฐศาสตร์ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมดา้นหนังสือต าราและการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลโดยมีส านักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือด้านการบริหารจดัการและฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือต าราเฉพาะทาง
นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการใหอ้าจารย์
และนักศึกษาได้คน้ควา้และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้นอาจารย์
ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็นนอกจากน้ี
อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือส าหรับให้
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หอสมุดกลางจดัซ้ือหนังสือดว้ย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสาร
เฉพาะทางและคณะได้จดัส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลางและท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารา  นอกจากน้ีคณะมีเจ้าหน้าท่ีด้าน
โสตทศันูปกรณ์ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารย ์ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการ
ใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่ จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรและไดบ้ณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
  ในบางรายวิชาของหลักสูตรจะเชิญอาจารยพ์ิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ และ
ปราชญช์าวบา้นในพื้นท่ี  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริงใหก้บันกัศึกษา 
 
4.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 4.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค  าปรึกษาทางด้าน
วชิาการ การลงทะเบียน การท ากิจกรรมและการปรับตวัของนกัศึกษานอกจากน้ียงัมีฝ่ายวิชาการท่ีจะช่วยให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาไดอี้กทาง 
 4.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแ ต่ละรายวิชาได้ทั้ งน้ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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5.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตทุกปี เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงเน้ือหาและการจดัการ
เรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
 5.2 มีการส ารวจการไดง้านท าของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี 
  
6.  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 

2559 2560 2561 2562 2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   
(ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา   

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา   

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

X X X X X 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น

การจดัการเรียนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 
หมวดที ่ 8  กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1)   ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
  2)   ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อน ในกรณีบางรายวชิาท่ีสอนเป็นทีม 
  3)   ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
  4)   ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน  

ชั้นเรียน 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1)   นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
  2)   สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
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2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
  ด าเนินการประเมินจากนกัศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนกัศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากน้ีอาจจดัประชุมก่อนนกัศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา  ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝึกงาน ห รือใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานในแต่ละปีปรากฏในหมวดท่ี  7 ขอ้ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวมและใน     
แต่ละรายวิชากรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดท้นัที ซ่ึงก็จะ
เป็นการปรับปรุงยอ่ยในการปรับปรุงย่อยนั้นท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้ง
ฉบบันั้นจะกระท าทุก 5  ปีทั้ งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต 
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ภาคผนวก 

 
ก. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ข. ค าอธิบายรายวชิา 
ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ง.  การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
จ. ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและการด าเนินการของหลกัสูตร 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการการคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา 
 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ช. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น  
 Active Learning 
ซ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 

(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

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

 ดว้ยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ป ริญ ญ าต รี เสี ย ให ม่ ดั งนั้ น อ าศัย อ าน าจต ามค วาม ใน ม าต รา  15 (2)    แ ห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พ.ศ. 2522  และโดยมติสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี313 (2/2552)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2552” 
 
 ขอ้ 2 ให้ใช้ระเบียบน้ีส าหรับนัก ศึกษาตามหลักสูตรขั้ นปริญญาตรี ซ่ึ งเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนระเบียบฉบบัน้ีและ
มีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืนหรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ีให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ีเวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”  หมายความวา่ คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณบดี”          หมายความวา่ คณบดีของคณะหรือผู ้อ  านวยการวิทยาลัยห รือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
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  “ภาควชิา”      หมายความวา่ ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
   “หน่วยกิตสะสม” หมายความวา่ หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
   
 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรีโดยวธีิดงัน้ี 
  5.1 การรับผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  5.2 การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไดแ้ก่ 
   5.2.1 การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง 
   5.2.2 การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
  5.3 วธีิอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
6.2 ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเร้ือรังท่ีแพร่กระจายได้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
 
 ขอ้ 7 การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนดและรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 
 ขอ้ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 9 ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวา่งคณะและ 
ภาควิชาต่างๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับวิชาการด้านใดมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
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  9.2 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวิภาคเป็นหลกัโดยปีการศึกษาหน่ึงๆมี 2
ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบัคือภาคการศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสองโดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่15สัปดาห์และมหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกไดซ่ึ้งเป็น
ภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบัมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์แต่ให้มีจ  านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  
  มหาวทิยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนไดเ้ช่นระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยให้มี
จ  านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 
  9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
   9.3.1 ภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.2 ภาคปฏิบติัใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 30 – 45 ชั ่วโมงใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3 การฝึกงานการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืนๆใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่าให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.4 การศึกษาด้วยตนเองเป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาตอ้งศึกษาหรือวิเคราะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกัโดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้  าปรึกษาเช่นรายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษใชเ้วลา 2 – 3
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบติัการและนอกห้องเรียนให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาท่ี มีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจก าหนด       
หน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
  9.4 คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไขใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิานั้น 
  
 ขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียน 
  10.1 ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  10.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์นับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
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  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนตอ้งยื่นค าร้องขอลา
พกัการศึกษาภายใน 30 วนันับจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิบติัดงักล่าวมหาวิทยาลยัจะถอนช่ือ
นกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ  
  10.5 ในภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิตยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะกฤต ตามนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบ
น้ี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน          
9 หน่วยกิต ยกเวน้นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤต ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน                
6  หน่วยกิต  
  10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 10.5 ต้องขออนุมติัคณบดีโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษายกเวน้ภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรและจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต ่าตาม
ขอ้ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรมหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หน่ึงหรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
  10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดใหมี้ผลดงัน้ี 
   10.9.1 ถา้ถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อนรายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์หรือเม่ือ
พน้ก าหนดสัปดาห์แรกแต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาและผา่นอาจารยผ์ูส้อนและรายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W  
   10.9.3 เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 10.9.2 แลว้
นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ไดย้กเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะท ามิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บการอนุมติั
จากคณบดีมิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
 ขอ้ 11 การวดัและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน 
เรียนในทุกภาคการศึกษาการวดัและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้
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คณะเจา้ของรายวชิาจะก าหนดซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวชิาซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ังและการสอบไล่หมายถึงการสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น 
  11.2 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนดจึงจะมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการวดัและประเมินผลเวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีเม่ือคณบดีเห็นวา่เวลาศึกษา
ท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
  11.3 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน
หรือสัญลกัษณ์ 
   11.3.1 การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนนมี8ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน ความหมายค่าระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
    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 การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์มีความหมายดงัน้ี 
    G (Distinction) หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
    P (Pass)     หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้  
    F (Fail)     หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
 ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิตและรายวิชาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิต ท่ีหลักสูตร
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
     S (Satisfactory) หมายความวา่ ผลก าร ศึ กษ า เป็ น ท่ี พ อใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
     U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่ เป็นท่ีพอใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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   11.3.3 สัญลกัษณ์อ่ืนๆมีความหมายดงัน้ี 
    I (Incomplete)    หมายความว่า การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใช้
เม่ืออาจารยผ์ูส้อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวดั
และประเมินผลไวก่้อนเน่ืองจากนักศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยงัไม่
สมบูรณ์หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความใน
ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ีเม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาใดนกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อด าเนินการให้
มีการวดัและประเมินผลภายใน1สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไปหรือ1สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
หากว่านักศึกษาผูน้ั้ นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วยเม่ือพ้นก าหนดดังกล่าวยงัไม่สามารถวดัและ
ประเมินผลไดส้ัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้แต่
กรณี    
    W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนใช้
เม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นตามความในขอ้10.9.2 หรือขอ้
16.1.2 แห่งระเบียบน้ีหรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  I อยู่ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
    R (Deferred)   หมายความวา่ เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไปเป็น
ภาคการศึกษาปกติถดัไปใช้ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้สัญลกัษณ์ I อยู่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นว่าไม่สามารถวดัและประเมินผลได้ก่อนส้ิน1สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถดัไปโดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา  
    การให้สัญลักษณ์  R    ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวชิานั้นและนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผลหากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติสัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที 
  11.4 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน  E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรก าหนดหรือ
สัญลกัษณ์ F ในรายวิชาใดตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ าเวน้แต่รายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชาในหมวด
วชิาเลือกตามหลกัสูตร 
  11.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไปหรือ
ไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ P   หรือ S   มิไดเ้วน้แต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยา่งอ่ืนการ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบงัคบัของหลกัสูตรโดย
ไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไดก้ารวดัและประเมินผลรายวิชานั้นใหว้ดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ 
S หรือ U 
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   11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ใน  
แต่ละภาคการศึกษาตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ด้วยแต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ี
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ าโดยให้มีการวดัและประเมินผลเป็นระดบั
คะแนนอีกมิได้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือยา้ยสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชา
บงัคบัในหลกัสูตรใหม ่
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า 1.00 หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P แต่บางหลกัสูตรอาจก าหนดให้ได้
ระดบัคะแนนสูงกวา่1.00จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
  11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้นับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง
หลงัสุด 
  11.9 มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน
โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่า
ระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
   11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
   11.9.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ท่ีได้ศึกษามาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าวเฉพาะ
รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนน D D+ หรือ E 
มากกวา่หน่ึงคร้ังใหน้ าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   11.9.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้
ค  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม2ต าแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
  11.10 การทุจริตในการวดัผล 
   เม่ือมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวดัผลเช่นการสอบรายวิชาใดให้ผูท่ี้
รับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้นหรือผูค้วบคุมการสอบรายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริตไปยงัคณะ
ท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู่ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการด าเนินงาน
วินัยนักศึกษาท่ีนักศึกษาผูน้ั้นสังกัดพิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อด าเนินการต่อไปโดยให้
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นกัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าวไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้ง
ภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษาและถา้หากมีความผดิร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวนิยัประการ
หน่ึงประการใดหรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี   
   11.10.1 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
   11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน  E หรือสัญลักษณ์  F หรือ  U ทุกรายวิชาท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   11.10.3 ใหอ้อก    
   11.10.4 ไล่ออก 
  11.11 ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืนๆเก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีใหค้ณะ
เป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
 ขอ้ 12 สถานภาพนกัศึกษา 
  มหาวิทยาลยัจะจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาทั้งน้ีไม่
นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 
  สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภทคือนกัศึกษาปกตินกัศึกษาในภาวะวิกฤต และนกัศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นกัศึกษาปกติคือนกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
  12.2 นกัศึกษาในภาวะวิกฤตคือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้คะแนนระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
  12.3 นกัศึกษาในภาวะรอพินิจคือนกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า
2.00 โดยใหจ้  าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจดงัน้ี 
   12.2.1 นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว้และได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษาปกติท่ีไดแ้ตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี1 
   12.2.2 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.70  แต่ไม่ถึง  2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
   12.2.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี  2 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง  2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
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 ขอ้ 13 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา 
  13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณา
อนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   13.1.1 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิาตอ้งไดศึ้กษาอยูใ่น
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติทั้งน้ีไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีลา
พกัหรือถูกใหพ้กั 
   13.1.2 การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษายา้ยเขา้ศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
  13.2 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลักษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิมให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมโดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บอนุมติัให้
ยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา 
 13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ 
รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากนักับ
รายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ให่มีหลกัเกณฑต์ามในขอ้ 14.6 
   
 ขอ้ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
  14.1 ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัไดอี้กอาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาตอ้งด าเนินการขอ
เทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวชิาโดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่าง 
ประเทศตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
  14.4 รายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
  14.5 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
อีกเวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต ่ากว่า 
มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้นซ ้ า
อีกไดแ้ละใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
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  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้งโดย
มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
   14.6.1 รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้จะต้องมีเน้ือหาวิชาอยู่ใน
ระดบัเดียวกนัและมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษาตาม 
ท่ีภาควชิาก าหนดโดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในส่ีของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบ 
การณ์เป็นหลกั 
   14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
และเกณฑก์ารตดัสินใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4 ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าจึง
จะให้จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็นระดบัคะแนนและไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7.5 การบนัทึกผลการเรียนใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมินดงัน้ี 
    14.7.5.1 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก CS (credits 
from standardized test) 
    14.7.5.2 ถา้ได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
ใหบ้นัทึก CE (credits from exam) 
    14.7.5.3 ถา้ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานอ่ืนใหบ้นัทึก CT (credits from training) 
    14.7.5.4 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บนัทึก CP 
(credits from portfolio) 
   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรและตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
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 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
  15.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ี
นกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษาและอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   15.2.2 มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้ 14.6 คิดเป็นหน่วยกิต 
ตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิตและตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอนไม่ต ่า
กวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3 การสมคัรขอโอนยา้ยให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 2 เดือนก่อนก าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษาพร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่งใบแสดงผล
การศึกษาและค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 
 ขอ้ 16 การลา 
  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วนัในระหวา่งเปิดภาคการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบถา้เกิน 7 วนัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีโดยผา่นอาจารยท่ี์
ปรึกษาส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อนซ่ึง
อาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทนหรือยกเวน้ได ้
   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเขา้สอบไล่ไดน้กัศึกษา
ตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไปหลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเวน้แต่จะมีเหตุผลอนั
สมควรคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผ่อนผนัดงักล่าวโดยอาจอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์  I 
หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษโดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W หรือไม่อนุมติัการขอ
ผอ่นผนัโดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
  16.2 การลาพกัการศึกษา  
   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษาและถา้ไดล้งทะเบียน
ไปแลว้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพกัการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนังสือ
รับรองของผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาการลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพกัการศึกษาจะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
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   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยันักศึกษาจะ
ลาพกัการศึกษาไม่ไดเ้วน้แต่กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการและหรือ
ไดรั้บทุนต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
   16.2.5 การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ตามความในขอ้ 16.2.3 และ
ขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัให้ลาพกัตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อน
แลว้ 
  16.3 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วยนกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรอง
แพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
  16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ งข้ึน
วนิิจฉยัวา่ป่วยและคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็นอนัตราย
ต่อผูอ่ื้นคณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
  16.5 การลาออก    นักศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผูป้กครองผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีผู ้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหน้ีสินกับ
มหาวทิยาลยั 
   
 ขอ้ 17 การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
  17.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆครบถ้วนตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญาโดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลกัษณ์ I หรือ R คา้งอยู่
ทั้งน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนักศึกษาจะตอ้งผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 
   17.1.2 ยงัมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม     
ไม่ต ่ากวา่ 2.00 หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจะตอ้งศึกษาอยูใ่มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
   17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
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    17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
    17.1.3.3 หลกัสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
    ทั้งน้ี ใหย้กเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บกการเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิา 
   17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยัท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
   17.1.5 ได้ป ฏิบั ติต ามระเบี ยบ ต่ างๆ  ครบถ้วนและไม่ มีห น้ี สินใดๆ ต่อ
มหาวทิยาลยั 
   17.1.6 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหน่ึงต้องมี
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 ในรายวชิาใดๆ 
   17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกันตามแผนการศึกษา
ของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.3.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
   17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไปแต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตร
สาขาวชิานั้น 
   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใดๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
  17.4 มหาวิทยาลยัจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
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  17.5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบติัครบถ้วนตามความในขอ้ 17.1 แต่ประสงค์จะขอ
เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไปโดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีกอธิการบดีโดยการเสนอ
ของคณะกรรมการประจ าคณะอาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต
สะสมได ้

 
 ขอ้ 18 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
  18.1 นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าอาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวชิาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได ้
  18.2 การรับเขา้ศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอ
เขา้ศึกษาและอธิการบดี 
  18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
   18.3.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาจะไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนโดยรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและรับโอนให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมและให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
   18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมเวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมต ่า กวา่
มาตรฐานคณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมซ ้ า อีก
ไดแ้ละใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรม 
การประจ าคณะโดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้14.6 
 
 ขอ้ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
  19.1 นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกนัได ้
  19.2 รายละเอียดต่างๆใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 20 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  20.1 ตายหรือลาออก 
  20.2 ถูกใหอ้อกหรือไล่ออกเน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
  20.3 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรั้บ
การอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
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  20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวทิยาลยัทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.5 ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยัทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.6 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
  20.7 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจาก ไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
  20.8 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
  20.9 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี3 
  20.10 ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัท่ีได้ก าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีรับโอนใหน้บัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
  20.11 ไดรั้บการอนุมติัปริญญา  
  20.12 ไดรั้บการวินิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวา่ป่วยจนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้นทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 ขอ้ 21 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ีในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใดๆท่ีมิไดก้ าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ีหรือก าหนดไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผอ่นผนัขอ้ก าหนดในระเบียบน้ีเป็น
กรณีพิเศษเพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้
อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสั่งการและปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควรและให้ถือเป็นท่ีสุดแลว้รายงานให้สภา
มหาวทิยาลยัทราบ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 พฤษภาคม  2552 
 
           (ลงนาม)                 เกษม    สุวรรณกุล 
     (ศาสตราจารยเ์กษม   สุวรรณกุล) 
     นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
 (ASEAN Studies) 
 ประวติัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและ
เตรียมตวัเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; adaptation 
and preparation towards the joining of ASEAN 
 
001-131   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  เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม    จิตส านึกสาธารณะ    การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวชิาและหรือ
ระหวา่งสาขาวชิา    ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind; teamworking within 
and/or across disciplines under the supervision of advisors 
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875-102 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 2  1(0-0-3) 
 (Co-Curricular Activities II) 
 การฝึกทกัษะการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เนน้ทกัษะการแกปั้ญหา การคิดวเิคราะห์ การ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง การใชส่ื้อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน   
 Learning how to learn using problem base learning skill; emphasizing the skills of those 
problem-solving; critical thinking; self-directed learning; information technology;  communication; and 
interpersonal relationship skills 
 
895-104  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6)  
 (Man and Environment)  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย ์
แนวทางการแกปั้ญหา และการจดัการส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสร้างแนวคิดและจิตส านึกเพื่อการพฒันาแบบ
ยัง่ยนื 
 Relationships between human beings and environment; environmental problems and their 
impacts on human’s life; alternative resolutions and environmental management; concepts and awareness 
of sustainable development 
 
895-122 การใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2) 
 (Using the Library and Report Writing) 
 สารสนเทศและการบริการของหอ้งสมุด การคน้ควา้สารสนเทศ การใชห้นงัสืออา้งอิง การเขียน
รายงาน และการเขียนเอกสารอา้งอิง  
 Information and services in the library; information search; use of reference books; writing 
report paper, and documentation 
 
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวชิาการ 2(2-0-4) 
 (Information Searching and Academic Writing) 
 ทรัพยากรสารสนเทศ การคน้ควา้และรวบรวมสารสนเทศ การบนัทึกเพื่อวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล การเรียบเรียงงานวชิาการ และการเขียนเอกสารอา้งอิงแหล่งความรู้ เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การเขียนงานวชิาการ  
 Information resources, information search; taking notes for information analysis and 
synthesis; writing academic work and documentation for academic purposes   
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895-132 ทกัษะการส่ือสาร  2(2-0-4) 
 (Communication Skills)  
 ทรัพยากรสารสนเทศ วธีิการคน้ควา้และการอา้งอิง วจันภาษาและอวจันภาษากบัการส่ือสาร 
การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร มุ่งเนน้ทกัษะการพูดและการน าเสนอ 
  Information resources; searching methods and documentation, verbal and nonverbal language 
in communication; Thai usage in communication focusing on speaking and presentation skills 
 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
 (Life Aesthetics) 
 สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิต ท่ีมีความสุข การจัดการความเครียด การสร้างก าลังใจ 
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพฒันาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแล
สุขภาพกายและจิต คุณค่าของทศันศิลป์ ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเขา้ใจวฒันธรรมประเพณี 
และมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล 
  Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting emotional 
maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; nurturing physical and mental 
health; value of visual art; appreciation of music and performing art; understanding Thai and international 
cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
                (Wisdom of  Living) 
 การคิด การบริหารและการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์
ส่ิงแวดล้อม   การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 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  
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895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 (General  Psychology) 
 ความหมาย วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ ปัจจยัทางชีวภาพ
และส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการมนุษย ์แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต
และการปรับตวั การประยกุต์ใชจิ้ตวทิยาในชีวติประจ าวนั 
  Definition 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 แนวคิดในการศึกษาสังคมและวฒันธรรมไทย ระบบอุปถมัภ ์
และโครงสร้างทางชนชั้น เครือญาติ การแต่งงาน ภูมิปัญญาชาวบา้น การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม 
  Development of Social Sciences; framework for  studying society and Thai culture; 
patronage  system and  social  class  structure; kinship; marriage; local wisdom; social and cultural changes 
 
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)  
 (Critical Thinking) 
 ศึกษาถึงลกัษณะและกระบวนการแห่งความคิด การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
อธิบายปัญหา หลกัการใช้ภาษาไทย  การวิจารณ์และให้เหตุผล ชั้นของการอา้งเหตุผลในทางตรรกศาสตร์ 
ความสอดคลอ้งของเหตุผล และการใชห้ลกัตรรกศาสตร์ในการวจิยัทางสังคมศาสตร์  
  A nature and process of thinking; which is fundamental to the development of knowledge; 
use of language in criticism and reasoning, levels of reasoning in logics, compatibility of reasoning and the 
use of logics in social sciences research 
 
895-211 ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
 (Population and Quality of Life Development) 
 ประชากรและแนวคิดทางประชากร แหล่งขอ้มูลประชากรคุณภาพชีวิต และองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวิต การเปล่ียนแปลงประชากรและผลของการเปล่ียนแปลงประชากรกบัคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พฒันาคุณภาพชีวติในระดบับุคคล ครอบครัวและประเทศ    
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 Population and concepts;  population data source; quality of life and composition of quality 
of life; population changes;  results of population changes, and quality of life; ways of developing quality 
of life at individual, family and national levels 
 
895-212 ปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
 (Social Problems) 
 ความหมาย ลกัษณะและสาเหตุของปัญหาสังคม การป้องกนัและแก้ไขปัญหา ปัญหาสังคม
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก 
  Definition,   characteristics   and   causes   of   social problems; prevention   and   correction; 
social   problems at individual, family, community, nation and world levels 
  
895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
 (Religion and Thai Culture) 
 ระบบความเช่ือ ก าเนิด ความหมาย ลกัษณะค าสอน และองคป์ระกอบของศาสนา อิทธิพล
ศาสนาท่ีมีต่อวฒันธรรม โดยเนน้ถึงศาสนาและวฒันธรรมในประเทศไทย  
  Believe, origins, meanings doctrines and teachings, and components of religion, emphasizing 
religions and culture in Thailand 
 
895-223 มนุษย์กบัศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
 (Human and Art and Music) 
 ความหมายและพฒันาการของศิลปะและดนตรี หลกัสุนทรียะ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศิลปะและ
ดนตรี ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัศิลปะดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และดนตรี ปลูกฝัง
การช่ืนชมศิลปะและดนตรีทั้งไทยและตะวนัตกในชีวติประจ าวนั การวิเคราะห์และวจิารณ์อยา่งเป็นระบบ 
  Definition   and   development   of   art   and   music; aesthetics; factors affecting art and 
music; relation between human and art in paintings, sculpture, architecture and music; cultivating 
appreciation of Thai and western art and music in daily life; systematic analysis and criticism 
 

895-232 การวาดเส้นและระบายสี   2(1-2-3) 
 (Drawing and Painting) 
 หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี ฝึกปฏิบติัการวาดเส้นและระบายสีรูปทรง
ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นและระบายสีดว้ยวสัดุประเภทต่าง ๆ 
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  Principles of drawing, composition of visual art, color theory, practicing of drawing and 
painting different forms, techniques in drawing and painting with various kinds of materials 
 
895-301 จิตวทิยาองค์การ  3(3-0-6) 
 (Organizational Psychology) 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและองคก์าร แรงจูงใจ และสมมุติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์
ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์ารโครงสร้างขององคก์ารและการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  Relationship between individuals and the organization; human motivation and assumptions 
on human nature; leadership and participation; groups and group behaviors in the organization; 
organizational structure and dynamics; an increase of organizational effectiveness 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวิชาภาษา 

 
890-100 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม  3(1-4-4)   
 (Preparatory Foundation English)    
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ และค าศพัทภ์าษาองักฤษระดบัพื้นฐาน ทกัษะการฟัง อ่าน และเขียน
ระดบัพื้นฐานท่ีพอเพียงแก่การเรียนรู้วชิาบงัคบัภาษาองักฤษพื้นฐาน 
     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)   
 ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
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)   
 ทกัษะการอ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศพัท์ เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจากบริบทท่ีหลากหลายพฒันา
ทกัษะการเขียนขอ้ความสั้น ๆ 
  Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a 
variety of text types; developing short paragraph writing skills   
 
890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 (Improving Listening Skill in English) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้  
 ฟังเพื่อแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ สังเกต วธีิการเนน้เสียงและน ้าเสียงของผูพู้ดท่ีจะส่ือ
ความหมายต่าง ๆ  แก่ผูฟั้ง ฝึกฟังส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการเรียน เช่น การฟังบรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางวชิาการต่างๆ เป็นตน้ ฟังส่ิงท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั เช่น บทสนทนา ข่าว รายการวทิย ุ
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 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted  
 Increasing listening skill: emphasis on distinguishing English sounds, typical stressing 
systems, the functions of intonation, factual listening, literal recall, internalizing and evaluating spoken 
words, including listening to academic English such as lectures and discussions in seminars or meetings 
and listening to everyday-life English such as conversations, news, radio programs  
 
890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 เง่ือนไข: ใหสิ้ทธินกัศึกษาปีสุดทา้ยก่อน 
 การฝึกทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการพบปะและทกัทาย การแลกเปล่ียนข่าวสารและ
ขอ้มูล การบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ส่ิงของ และสถานท่ี การรายงาน การพูดถึงความทรงจ า และ
ความหลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ท าตาม การตรวจสอบความเขา้ใจ การขอใหพู้ดซ ้ า 
การให้ค  าชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความตอ้งการ
และความปรารถนา การสัญญาและบอกความตั้ งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การกล่าวขอบคุณ และ 
การอนุญาต ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการส่ือสารขา้มภาษาและวฒันธรรม 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 The following conversation skills and topics will be practiced: meeting and greeting people; 
sharing news and information; describing people; things and places; reporting information; remembering 
and forgetting; requests; directions and instructions; checking understanding; asking for repetition; 
complimenting; satisfaction and dissatisfaction; likes and dislikes; preferences; wants and desires; 
promises and intentions; offering help; gratitude and appreciation; and permission; the cross-cultural issues 
of these conversation skills and topics will also be discussed 
 
890-214 เสริมทกัษะด้านการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5)  
 (Consolidating Listening and Speaking Skills in English)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การฝึกทกัษะการฟัง และการพูดเนน้ส านวนท่ีใชใ้นการสนทนาในชีวิตประจ าวนั การฟัง
โฆษณาทางโทรทศัน์ ภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
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 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in daily-life 
conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies and news reports, as well as 
expressing opinions  
 
890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
 (Learning English Through Cultures) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือส านวนภาษาท่าทาง เพลง บทกวนิีพนธ์ และงานฉลอง 
ตามประเพณีทั้งของไทยและชาติต่างๆ  
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems, and festivals  
 
890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ 3(3-0-6)  
 (Improving Reading in English) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 เทคนิคการอ่านและใชเ้ทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยคย่อหนา้ และ
ขอ้ความแบบต่างๆ  การหาใจความส าคญั และใจความท่ีซ่อนอยู่ในขอ้ความ การปรับอตัราความเร็ว และ
ความเขา้ใจในการอ่าน วสัดุการอ่านชนิดต่างๆ 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Reading techniques and using the techniques to practice reading; reading from the word, 
phrase and paragraph level to reading different types to texts; reading for the main idea and finding the 
main idea hidden in the text; adapting the reading speed and understanding of 
different types of reading material 
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890-222 การอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 (Functional Reading) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 ฝึกอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากวสัดุการอ่านในชีวิตประจ าวนั เช่น ค าสั่ง ป้ายประกาศ โฆษณา
หนงัสือพิมพ ์เร่ืองสั้น ฯลฯ เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน ประโยคท่ียาวและซบัซ้อนในระดบัปริเฉท ซ่ึง
มีรูปแบบต่างๆ 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Practicing reading for information from authentic materials e.g. instructions, signs, notices, 
advertisements, newspapers, short stories etc.; increasing reading comprehension of long and complex 
sentences as well as of different types of text; critical reading, note taking and summarization of the texts 
 
890-226  ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติจริง  3(3-0-6) 
 (English Grammar for Real Life Communication) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบต่างๆ  
และการใชร้วมทั้งความหมาย  การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสาร เนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 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 
 
890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to English Writing) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเขียนยอ่หนา้สั้นๆ เชิงเล่าเร่ือง บรรยายและ
อธิบายโดยใชห้ลกัไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีเหมาะสม เนน้การเรียบเรียงความ
คิด และการเขียนอยา่งเป็นระบบ 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, expository 
paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and punctuations, emphasizing ideas 
and writing process  
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890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (Communication to English in Science and Technology) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 ฝึกการใชท้กัษะต่างๆ ในการส่ือสารในภาษาองักฤษ เนน้เน้ือหาทางความกา้วหนา้ดา้นต่างๆ 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกทกัษะการอ่านและฟังบทความทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ การตอบ
ค าถามเพื่อความเขา้ใจ การเขียนสรุปของส่ิงท่ีอ่านและฟัง การเรียนรู้ค าศพัทใ์หม่ๆ ฝึกทกัษะการอภิปราย 
เช่น การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้หตุผล ฝึกเขียนในระดบัประโยคและยอ่หนา้สั้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on scientific and 
technical texts; reading for main ideas and details; outlining; techniques for developing vocabulary; 
making use of visual aids; listening skills; summarizing and note-taking; giving opinions and reasons; 
writing skills at a paragraph level 
 
890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(3-0-6) 
  (English for Business)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ เนน้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทกัษะ (อ่าน ฟัง เขียน 
พูด) เนน้ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อธุรกิจ นบัตั้งแต่การพบปะผูค้นในวงการธุรกิจ การนดัหมาย การเจรจาและ
ต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของ
ธุรกิจ การน าชมสถานท่ีท างาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 English for business, emphasizing 4 language skills (reading, listening, writing and 
speaking); language used for business contacts, ranging from meeting people, making an appointment, 
talking about the nature of business and products, taking visitors around the premise, giving a presentation 
on business issues 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 
315-201   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6)  
 (Science, Technology and Society) 
 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ  ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  การใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  
 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 
 
340-102 มนุษย์กบัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6)   
 (Man and Science) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสสาร สารประกอบอินทรียใ์นชีวติประจ าวนั ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
 Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and petrochemical 
products; pollutions and nuclear technology 
 
345-101 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์   3(2-2-5)   
 (Computers and Applecations) 
 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์และหลกัการท างานทัว่ไป อุปกรณ์และส่ือบนัทึกขอ้มูล การแทนขอ้มูล ระบบสารสนเทศ    
การติดต่อส่ือสารและระบบเครือข่ าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบนั ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาของนกัศึกษา     
          Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; information 
systems; communications and networks; computer security and ethics; current microcomputer usages; 
studies of application development programs that are relevant to students major 
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หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

 
322-173    คณติศาสตร์หลักมูล 1                                  3(3-0-6)  
                (Fundamental Mathematics I)   
               รายวชิาบังคับก่อน : - 
 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ก่อนแคลคูลสั  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต ์ปริพนัธ์
และการประยกุต ์  
 Precalculus; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and applications; 
 
322-174 คณติศาสตร์หลักมูล 2                     3(3-0-6) 
               (Fundamental Mathematics II)  
 รายวชิาบังคับก่อน : 322-173   
     ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหลายตวัแปรและการประยกุต ์  สมการเชิงอนุพนัธ์
สามญัอยา่งง่าย  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง อนุกรมอนนัต ์ระบบสมการเชิงเส้น 
 Functions of several variables; derivatives of functions of several variables and applications; 
elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential equations of second order; Infinite 
series; system of linear equations 
 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิ  3(3-0-6) 
 (Introduction to Business)  
 การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจดัการทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การจดัการการด าเนินงาน การตลาด การบญัชี  การเงิน  ธุรกิจระหวา่งประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจ
กบัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Types of business; business management concepts; human resource management; operation 
management; marketing; accounting; finance; international business; relationship between businesses and 
business environment; business ethics 
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874-193 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6)    
  (General Principles of Law)   
 รายวชิาบังคับก่อน:- 
 ความหมาย ลักษณะ และโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิดและวิวฒันาการของ
กฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมาย ล าดับศักด์ิของกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบวิชาชีพ
กฎหมายรวมทั้งจรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 
 Meaning, general characteristics and structure of law; sources and evolution of law; theories 
and concepts of law; hierarchy of law; application and interpretation of law; relationship between law and 
another relating disciplines; 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 ดุลยภาพตลาด ความยดืหยุน่และการประยกุตอุ์ปสงค ์ อุปทานและนโยบายรัฐบาล ตลาดและ
สวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และผกูขาด 
ตน้ทุนทางสวสัดิการของการผกูขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ริโภค 
 Meaning and principles of economics; gains from trade; market mechanism; demand; supply; 
market equilibrium; elasticity and its application of 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: -  
  ความหมายและหลกัของวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้อง
ประเทศ ระดบัราคา และการวา่งงาน องคป์ระกอบของรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติท่ีดุลยภาพ ตวัทวี  
อุปสงคร์วมและอุปทานรวม นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว  
 Meaning and principles of macroeconomics; concepts and measurements of national income 
accounts; price level and unemployment;  components of GDP;  equilibrium GDP; multiplier; aggregate 
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demand and aggregate supply; fiscal policy; money and banking system; monetary policy and long-run 
economic growth  
 
875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                                                4(4-0-8)  
               (Microeconomics II) 
               รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I   
      ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคข์องผูบ้ริโภค  ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน  การผลิตท่ี
ระดบัก าไรสูงสุด  วเิคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขนั    ตลาดผกูขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ตลาด
ผูข้ายนอ้ยราย กลยุทธ์การแข่งขนัและทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจยัการผลิต การวเิคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป  
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  และตลาดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร 
 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 market with asymmetric information 
 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                                              4(4-0-8)  
                (Macroeconomics II)  
               รายวชิาบังคับก่อน:  875-104 Macroeconomics I 
 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการวา่งงาน การตดัสินใจทางเศรษฐกิจมหภาคใน
ภาวะความไม่แน่นอน ศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลงัท่ีมีต่อตลาดสินคา้
และตลาดเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
 Theory of economic growth; theory of unemployment; expectations and macroeconomics; 
study and comparison of the impact of fiscal and monetary policies on output and financial markets in 
close and open economy; introductory international trade and monetary system   
 
875-207   คณติเศรษฐศาสตร์                   4(4-0-8) 
 (Mathematical Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  322-173 Fundamental Mathematics I และ 322-174 Fundamental 

Mathematics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 หลกัและวธีิการใชค้ณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์
ดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ระบบสมการ เมทริกซ์ อนุพนัธ์ 
การหาผลเลิศ  อินทิกรัล และการประยกุตใ์ชใ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
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 Principle and implication of mathematics in proving and solving economic  problems; static 
analysis;   comparative static analysis; relations; functions; system of equations; matrix algebra; derivative; 
optimization; integration; and application to economic theory 
 
875-208     สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                        4(4-0-8) 
               (Statistics for Economists)  
               รายวชิาบังคับก่อน:  - 
  หลกัและการประยกุตใ์ชส้ถิติในการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ
พรรณา สถิติอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วธีิการสุ่มตวัอยา่ง การกระจายของความน่าจะเป็นของตวัแปร
เชิงสุ่ม ทั้งแบบตวัแปรช่วงและตวัแปรต่อเน่ือง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียและ
สัดส่วน  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ การทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความถดถอย 
 Principles and application of statistical concepts in analyzing quantitative economic 
problems; descriptive statistics; inferential statistics; probability theory; sampling methods; probability 
distribution of random variables including both discrete variable and continuous variable; statistical 
estimation; hypothesis test involving mean and proportion; 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:  875-208 Statistics for Economists 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใชค้วามรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการ
ประมาณค่า แบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั การทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความ
แตกต่างของค่า means โดยใช ้t-test และ F-test  การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชต้วัแปรอิสระท่ี
มีลกัษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแบบจ าลองถดถอยเบ้ืองตน้ 
 Economic data analysis using statistics and economic theories; technique for estimation; 
simple and multiple regression; hypothesis testing; the test of difference of means using t-test and F-test; 
interpretation of regression; qualitative variables; problems in estimation 
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875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองต้น                     3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics of Money and Banking) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน เงินเฟ้อ ผลของเงินเฟ้อต่อ
สวสัดิการสังคม การค านวณอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย การก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินงานของ
สถาบนัการเงิน การลม้ละลายของสถาบนัการเงิน การป้องกนัการลม้ละลายทั้งจากดา้นสินทรัพยแ์ละดา้น
หน้ีสินของสถาบนัการเงิน 
 Roles of capital and money markets; money and liquidity; inflation; effects of inflation to 
social welfare; interest rate calculation; 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 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การจดัสรรสินคา้สาธารณะ ผลกระทบภายนอก 
โครงข่ายคุม้ครองทางสังคม ความกินดีอยูดี่และการกระจายรายได ้ โครงสร้างการใชจ่้ายและโครงสร้าง
รายไดข้องรัฐบาล หลกัการและโครงสร้างภาษีอากร  ผลกระทบของการเก็บภาษี  งบประมาณและนโยบาย
งบประมาณ  นโยบายการคลงั หน้ีสาธารณะ 
 Roles of state in economic system; allocation of public and private provision of public goods; 
externality; social protection; well-being and income distribution; structure of public expenditures and 
revenues; principles and structure of taxation; impact of tax collection; budget and budget policy; fiscal 
policy; public debt 
 
875-312     การวเิคราะห์โครงการ                       4(4-0-8)  
               (Project Analysis)  
               รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดเบ้ืองตน้และขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ทุนและประโยชน์ของโครงการ   การประเมิน
ค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา หลกัเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบโครงการ   การ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตน้ทุนและประโยชน์ท่ีผ่านระบบตลาดโดยตรง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการ
ประเมินค่าผา่นระบบตลาดโดยออ้มและไม่ผ่านตลาด  การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของทางเลือกท่ีเป็นไป
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ได ้ การวิเคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล  ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ของการวิเคราะห์โครงการ กรณีศึกษาการ
วเิคราะห์โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ 
 Basic concepts and steps in cost-benefit analysis; measurement of benefits and costs over 
time; criteria for project comparison; economic evaluation of costs and benefits using market approach; 
introduction to non-market valuation approach; sensitivity analysis of possible alternatives; cost-
effectiveness analysis (CEA); problems and limitation of project analysis; case studies of applications of 
project analysis in private and public projects  
 
875-313  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 
 (International Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ หลกัการไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ 
ประโยชน์จากการคา้ ทรัพยากรและการคา้ การประหยดัจากขนาด  การแข่งขนัไม่สมบูรณ์กบัการคา้ 
นโยบายและมาตรการทางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน การเคล่ือนยา้ย
ทุนระหวา่งประเทศและผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ   
 Concepts of international trade; principles of absolute and comparative advantage; gains from 
trade; resources and trade; economies of scale; imperfect competition and trade; international trade policies 
and measures; economic integration; concepts of exchange rate; international capital flow and its effects on 
economic development 
 
875-314 เศรษฐกจิประเทศไทย เศรษฐกจิท้องถิ่น และเศรษฐกจิพอเพยีง            3(3-0-6) 
 Thai Economy, Local Economy and Sufficiency Economy 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ลกัษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั ปัญหาเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ความยากจน  การกระจายรายได้  การพฒันาชนบทและการพฒันาเศรษฐกิจใน
ระดบัทอ้งถ่ิน การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม  การโยกยา้ยของประชากร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
พฒันาเศรษฐกิจกบันโยบายการเงินและการคลงั  นโยบายการคา้และการเงินระหว่างประเทศ  บทบาทของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
 Structure and mechanism of social and economic development of Thailand in the past and 
present; major economic problems with emphasizing on poverty; income distribution; rural development and 
development of local economy; agricultural and industrial development; migration; relationships between 
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economic development and fiscal and monetary policy; international trade and international finance policy; 
roles of sufficiency economy philosophy in the development of local economy and Thai economy 
 
875-415    วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์                                         3(3-0-6)  
               (Research Methods in Economics)  
               รายวชิาบังคับก่อน:  875-207 Mathematical Economics และ 875-208 Statistics for Economists
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความส าคญัของงานวจิยัในสาขาเศรษฐศาสตร์  การก าหนดปัญหาและค าถามวจิยั  การก าหนด
หวัขอ้วิจยัและการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั  วจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้มูลและวธีิการรวบรวมขอ้มูล  การ
ออกแบบสอบถาม   การวเิคราะห์ขอ้มูล    การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั และการเสนอหวัขอ้วิจยั 
 Importance of research in economic area; problem identification and research questions; 
research topic and research objectives identification; research methodology; data and data collection; 
questionnaire design; data analysis; writing of research proposal and presentation 
 
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์                  3(3-0-6) 
 (Seminar in  Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 การเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีสนใจโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อฝึกทกัษะการวเิคราะห์วจิารณ์ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การคน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการ  การรายงานสรุป และการน าเสนอต่อกลุ่ม  ภายใต้
การแนะน าและอ านวยการเรียนโดยผูค้วบคุม 
 Problem based learning using interesting scenarios to encourage critical thinking skill; 
discussion; reviewing the academic publication; reporting; and presentation under the supervision and 
guidance of supervisor  
 
875-417 โครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์                   3(0-0-9) 
 (Research Project Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-415 Research Methods in Economics   
 การท าวจิยัในประเด็นท่ีสนใจ การจดัท ารายงานและน าเสนอผลการวจิยัภายใตก้ารแนะน าและ
อ านวยการเรียนโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Conducting research on interested topics; writing research report and presentation under  
supervision and guidance of supervisor 
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875-492 สหกจิศึกษา 6(0-0-18) 
 (Cooperative Education) 
 เง่ือนไขรายวชิา: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ 
 และมีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการของเอกชน รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานรัฐ โดยมีขั้นตอนการ
สมคัร การคดัเลือก  และมีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอน โดยนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขององคก์รเสมือนเป็นพนกังาน  น าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพื่อประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ศึกษาหาความรู้และวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ร่วมมือกบัองคก์รภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์
รับผดิชอบ  พฒันาตนให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และ
ประเมินผลร่วมกบัฝ่ายบุคลากรขององคก์ร   
 On the job training in private enterprise; state enterprise or government agency with the 
requirement of the process of application; selecting; and orientation with 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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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี

 
875-421    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 
 (Microeconomics III) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics 
 การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัปัญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงใจ
ท่ีเปิดเผย การบริโภคขา้มเวลาและการออม การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการผลิต 
ตลาด ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจยัการผลิต ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ ผลกระทบภายนอก สินคา้
มหาชน ความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร  
 Apply mathematics to microeconomics theory; consumer behavior; revealed preference;  
inter-temporal consumption and saving; risk and consumption; production and cost theory; market; game 
theory; general equitibrium; welfare economics; externality; public goods;  asymmetric information 
 
875-422   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3  3(3-0-6) 
 (Macroeconomics III) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-206 Macroeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเนน้การใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเด็น
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ การบริโภค
และการลงทุนในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอน การวเิคราะห์ราคาสินทรัพย ์  การบริหารนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลงัอยา่งเหมาะสม  
 Apply mathematics to macroeconomic theory; economic growth in the long run, fluctuation 
of economic system; consumption and investment under uncertainty; analysis of asset pricing; optimal 
fiscal and monetary policy  
 
875-423 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Economic Theory) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 
 Study of recent and interesting topics in economic theory  
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่2 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 

 
875-424    เศรษฐมิติ 1  3(3-0-6) 
 (Econometrics I) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-309 Introduction to Econometrics 
 การประยกุตค์วามรู้ทางสถิติใชใ้นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิ
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษาแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั แกปั้ญหาทางเศรษฐมิติท่ีเกิดข้ึนเม่ือขอ้สมมติ
เบ้ืองตน้ไม่เป็นจริง 
 Apply statistics to economic theory; 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  
 
875-425 เศรษฐมิติ 2                    3(3-0-6) 
 (Econometrics II) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-309 Introduction to Econometrics 
 ระบบสมการท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและการประมาณค่าพารามิเตอร์ของระบบ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรคุณภาพ  แบบจ าลองขอ้มูล
ภาคตดัขวางอนุกรมเวลา แบบจ าลองอนุกรมเวลา และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์แบบจ าลอง
เศรษฐมิติ 
 Simultaneous equation system and parameter estimation; parameter estimating using 
maximum likelihood technique; qualitative response models; panel data models; time-series models; and 
using computer applications to analyze econometric models 
 
875-426 เศรษฐศาสตร์พลวตัเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Dynamic Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II , 875-206 Macroeconomics II และ  
  875-207 Mathematical Economics 
 ธรรมชาติของค่าเหมาะท่ีสุดเชิงพลวตั  แคลคูลสัของการผนัแปร เง่ือนไขแทรนซเวอเซิลล่ี
สมการออยเลอร์ สมการดิฟเฟอร์เรนเชียล การหาทางเดินของเวลาและเสถียรภาพของดุลยภาพ เง่ือนไขท่ี
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เพียงพอ ทฤษฎีการควบคุมออปติมลั  ปัญหาขอบเขตไม่มีท่ีส้ินสุดของการควบคุมออปติมลั และการควบคุม
ออปติมลัเม่ือมีขอ้จ 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  
 
875-427 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Quantitative Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
 Study of recent and interesting topics in quantitative economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่3 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

 
875-328   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 (Economics of Money and Banking)  
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-104 Macroeconomics I  และ  875-205 Micreconomicso II 
 ตลาดเงินและตลาดทุนในระดบัจุลภาค โครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย ทฤษฎีต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ตลาดทุน สถาบนัการเงิน การแข่งขนั ความสามารถในการท าก าไร ประสิทธิภาพ ความมัน่คงของ
สถาบนัการเงิน ความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร บทบาทและการก ากบัสถาบนัการเงินโดยธนาคารกลาง
และรัฐบาล 
 Microeconomics of money and credit market; structure of interest rate; theory of corporate 
finance; financial institutions; profit performance stability and competitiveness of financial institutions;  
asymmetric information; roles and governance of financial institutions by central bank and government 
 
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6) 
 (Monetary Theory and Policy) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-206 Macroeconomics II 
 ทฤษฎีอุปทานและอุปสงคข์องเงิน  กลไกการส่งผา่นนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ  การ
ควบคุมและผ่อนคลายการเคล่ือนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ  ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง 
ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน เคร่ืองมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการรักษา
เสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเสถียรภาพทางราคาซ่ึงเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน  
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างนโยบายการคลงั และการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกประเทศ 
    Theoretical topics of money supply and money demand; the transmission mechanism of the 
monetary policy; regulation and deregulation of international capital flows; the independence of the central 
bank and the effectiveness of monetary policy; monetary policy and its instruments which help to gear the 
economy towards the sustainable economic growth; price stability which are the ultimate goals of 
monetary policy implementation; the comprehensive picture of the combination of the monetary and fiscal 
policy in response to the rapid changes in the international economic landscape 
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875-430 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงิน   3(3-0-6) 
  (Economics of Financial Market) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-206 Macroeconomics II 
 ตลาดสินทรัพยแ์ละการก าหนดราคาสินทรัพย ์ การพยากรณ์ราคาและความมีประสิทธิภาพของ
ตลาด การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน หลกัการคดัเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้พอร์ตโฟลิโอ แบบจ าลอง                  
การปรับตวัเขา้สู่ค่ากลาง   แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์  การท าก าไรจากราคาทีผิดปกติ    
แบบจ าลองการท าก าไรจากราคาท่ีผดิปกติ  การวเิคราะห์เชิงประจกัษข์องแบบจ าลองการก าหนดราคา
หลกัทรัพย ์การตดัสินใจขา้มเวลาและปริศนาส่วนชดเชยความเส่ียงในตราสารทุน 

 Asset market and asset pricing; predictability of prices and market efficiency; decision 
making under uncertainty; portfolio selection: the mean-variance model; the capital asset pricing model; 
arbitrage pricing model; empirical appraisal of the CAPM and APT; intertemporal choice and the equity 
premium puzzle 

 
875-431 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Economics of Money and Banking)  
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
 Study of recent and interesting topics in economics of money and banking 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่4 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

 
875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 (Government Expenditure Theory and Policies) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบับทบาทและโครงสร้างภาครัฐ  ทางเลือกสาธารณะ สินค้า
สาธารณะ  ผลกระทบภายนอก  การวิเคราะห์การใช้จ่ายของภาครัฐ  บทบาทและผลกระทบของรายจ่าย
ประเภทต่าง ๆ ของรัฐ  หน้ีสาธารณะ รัฐวสิาหกิจ การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนภาครัฐ 
 Economics theory regarding role and structure of public sector; public choices;  public goods; 
externalities; analysis of government expenditures; roles and impacts of multi-level  government 
expenditures; public debt; state enterprises; cost and benefit analysis of public investment 
 
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)  
 (Tax Theory and Policy)  
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 องคป์ระกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐ หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษี
อากรของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ภาระและผลของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ  รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์ 
รายไดอ่ื้น ๆ ของรัฐ  หน้ีสาธารณะ และเงินคงคลงั 
 Composition and budget of government revenue; principles of taxation; tax structure in 
Thailand and other countries; tax incidence and effect of taxation; miscellaneous sources of government 
revenue; public debt and treasury accounts  
 
875-434   หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Public Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นปัจจุบนัท่ีน่าสนใจทางดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  
 Recent and interesting topics in public economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่5 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

 
875-335 เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญีปุ่่น  3(3-0-6) 
  ASEAN, People's Republic of China, and Japan Economy 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
  แนวคิดและทฤษฎีการเกิดกลุ่มอาเซียน การถือปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัร่วมกนั ขอ้ตกลงและ
ระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติัและแนวทางแก้ไขในกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาบทเรียนการพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศท่ีมีความโดดเด่นในเอเชียกรณี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น 
  Concepts and theory of ASEAN establishment; the implementation of common  rules; rules 
and regulations in international  trade agreements; issues and problems in practice to be resolved  of 
ASEAN; lessons on ASEAN’s economic development, and the outstanding countries in Asia namely 
People's Republic of China and Japan  
 
875-436   เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Trade Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-313 International Economics 
 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ ความช านาญจากการแบ่งงานกนัท า  หลกัการไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทียบ  นโยบายและมาตรการทางการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งในกรณีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  บทบาทของบรรษทัขา้มชาติ  การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ   
 International trade theory;  division of labor; concept of comparative advantage; international 
trade policy and measures in perfect and imperfect competitive market; economic integration; the roles of 
multinational corporation; international trade and economic development  
 
875-437   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Monetary Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-206 Macroeconomics II  และ 875-313 International Economics  
 ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ กลไกการปรับตวัของดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราและตลาด
การเงินระหวา่งประเทศ การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ ววิฒันาการของระบบการเงินระหวา่ง
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ประเทศ ปัญหาการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศก าลงัพฒันาและประเทศไทยเผชิญ ตลอดจนวเิคราะห์
ประสบการณ์ของวกิฤติทางการเงินในประเทศต่างๆ 

 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 
 
875-438   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of International Integration) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-313 International Economics  
 ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดบัของการรวมกลุ่ม ผลกระทบทางดา้น
สวสัดิการเศรษฐกิจและผลทางดา้นพลวตัของการรวมกลุ่ม ผลทางดา้นนโยบายการคา้และนโยบายการเงิน
ระหวา่งประเทศ เง่ือนไขของความส าเร็จในการรวมกลุ่มและประสบการณ์ของการรวมกลุ่มในระดบัภูมิภาค
ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 Basic theory of economic integration; stage of international integration; impacts on welfare 
and dynamic of the international integration; impact on international trade and monetary policy; success 
conditions of international integration and regional integration experiences in the European Economic 
Community (EEC) and ASEAN 
 
875-439 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in International Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
 Recent and interesting topics in international economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่6 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 

 
875-340   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)                          
 (Industrial Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II 
 ความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โครงสร้าง การตดัสินใจของ
หน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมโดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
พฒันาอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน
ทิศทางและนโยบายสากลในการพฒันาอุตสาหกรรม  
 Importance of industrial sectors in economic system; structural analysis; firm’s decision and 
outcomes in industrial sector under economics theory; development policies in the  past and present; 
including impacts of policies which affect on economic system; trend and international policies in 
industrial development 
 
875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Economics of Industrialization) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย พฒันาการของนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ
สากล บทบาทของการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อภาคอุตสาหกรรม ปัจจยั
ก าหนดการพฒันาอุตสาหกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากการเร่งการขยายตวัของอุตสาหกรรม  
 Strategies of industrial development; role of industrial sectors and industrial development in 
Thai economy; development of industrial development policies in Thailand and international level; role of 
international trade and foreign direct investment on industrial sectors; factors of an industrial development 
and problems of rapid growth in the industry 
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875-442 ทฤษฎอีงค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Organization)  
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics 
  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  โครงสร้างตลาด การประกอบการ และผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตและการจดัสรรทรัพยากร การ
รวมตวัของผูผ้ลิตสินคา้หรือการรวมตวักนัของเจา้ของปัจจยัการผลิตเพื่อเพิ่มอ านาจผูกขาดและการกีดกนั
การเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิต ทฤษฎีการผลิตสมยัใหม่ ความเป็นเจา้ของ การจดัการและการก ากบัควบคุมใน
ภาคอุตสาหกรรม การด าเนินกลยทุธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม 
 Market structure; operation and outcome of firms in industrial sectors; a relationship between 
market structures; a result of firm operation and resource allocation; the collusion between producers or 
resource owners in order to increase market power and construct barrier to entry;  modern production 
theory; ownership; management and regulation in industrial sectors; firm’s strategic operation in industrial 
sectors under the economics theory  
 
875-443   หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Industrial Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 Recent and interesting topics in industrial economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่7 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 

 
875-244   เศรษฐกจิชุมชน  3(3-0-6) 
 (Community Economy) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 ขอบเขต ความหมาย และความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถ่ิน ตลาดท้องถ่ิน เศรษฐกิจนอกตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์ใช้กับการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน และแนวนโยบายเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
 Scope; definition; significance of local community economy; household in local community 
economy; local market; underground economy; application of economic theory in community economy 
development; policies related to the development of local community economy in Thailand’s economic 
structure 
 
875-245   เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
 (Buddhism Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 พฒันาการของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในประเทศไทย  ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกับ
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ  เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบัเศรษฐศาสตร์เชิง
พุทธและผลกระทบ  การตดัสินใจทางการผลิต  การตลาด  และการบริโภคตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ   
 Development of Buddhism Economics in Thailand; the western economic philosophy and 
Buddhism Economics; business goals and impacts under the western economic philosophy and Buddhism 
Economics; decision making in production; marketing; and consumption under Buddhism Economics  
 
875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา  3(3-0-6) 
 (Development Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจน
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 



102 
  

 Economic development and growth theories; economic; social and political factors 
contributing to economic development; problems and policies regarding economic development; planning 
for economic development 
 
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 
 (Theory and Philosophy of Sufficiency Economy) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 กรอบแนวคิด พฒันาการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงบทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัทฤษฎีการพฒันา  รูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติัเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนั
ความเส่ียงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัน์  กรณีศึกษาในประเทศไทย และสากล 
 The frameworks and development of sufficiency economy theory; connecting the roles of 
sufficiency economy philosophy to development theory; the practice of sufficiency economy in building 
resilience and preventing the risk and impacts of globalization; using Thailand and international case 
studies 
 
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II  
  ความหมาย และทฤษฎีการพฒันาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การก าเนิดของเมือง ขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม การใชท่ี้ดินและค่าเช่าท่ีดิน โครงสร้างหรือผงั
เมือง ตลาดบ้านท่ีอยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพส่ิงแวดล้อม การศึกษา 
อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพฒันา 
 Definitions and theories of urban development; analysis of economic issues and problems 
regarding urbanization; optimal size of urban areas; land use and rents; urban structure; housing market; 
urban poverty; transportation; pollution and environmental quality; education; crime; role of government 
in urban economics and development policies 
 
875-449   หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Development Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 
 Recent and interesting topics in development economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่8 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Ecological Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ความหมายและพฒันาการของเศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา  บูรณาการของเศรษฐศาสตร์และระบบ
นิเวศ    หลักการพื้นฐานและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา  ระดับของความย ัง่ยืน การจดัสรรท่ีมี
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  การมุ่งสู่ความย ัง่ยนืของนิเวศ  ทางเลือกและความไม่แน่นอน  และการวดั
เชิงนโยบายเพื่อการจดัการปัญหาทางนิเวศ   
 Definition and development of ecological economics;  integration between economics and 
ecological sytem; the principles and problems of ecological economics; level of sustainability; efficient 
and fair allocation; towards the ecological sustainability; choice and uncertainty; policy evaluation in 
managing ecological economic problems 
 
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (Economics of Natural Resources) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ความส าคัญ และ ปั ญ ห าท าง เศ รษ ฐศ าส ต ร์ท รัพ ยาก รธรรมช าติ  มู ล ค่ ารวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ   การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการแก้ปัญหาการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ  ระดบัการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสมทั้งทรัพยากรประเภทใชแ้ลว้หมดไปและทรัพยากรท่ี
น ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และทางเลือกในการจดัสรรทรัพยากรท่ีสนบัสนุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  บทบาทท่ีเหมาะสมของรัฐบาลในการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติ    
 The importance and problems in natural resource economics; total economic value of natural 
resources; application of  microeconomic theory in natural resource allocation; optimal level in using 
renewable and nonrenewable natural resources; economic instruments and resource allocation choices 
towards maximum benefit; rationale for government intervention in the provisioning of natural resources   
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875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ความส าคญัและประเด็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎีผลกระทบภายนอก  การวเิคราะห์
นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงนโยบายการควบคุมมลภาวะและ
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
 The importance and problems in environmental issues; theory of externalities; analysis of 
economic policies regarding environmental managements; pollution-control policies; and economic 
instruments for environmental managements  
 
875-353   เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 
 (Energy Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
  ความหมายและประเภทของพลังงานในรูปแบบต่างๆ  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานกับ
เศรษฐกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของพลงังานชนิดต่าง ๆ  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา
อธิบายเร่ืองพลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลงังาน  กลไกในการก าหนด
ราคาและการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการดา้นพลงังานของประเทศในการจดัการพลงังานและผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้ม 
 Definitions and types of energy in various forms;  relationship between energy and economy;  
analysis of demand and supply for different types of energy; applications of economic concepts in 
explaining energy and environmental impacts arise from energy consumption and production; energy price 
determination mechanism; analysis of national energy policy in managing energy utilization and 
environmental impacts 
 
875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล  3(3-0-6) 
 (Coastal Resource Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ขอบเขตทางกายภาพและการท าหนา้ท่ีตามธรรมชาติของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล สมดุลพลวตั
ของระบบชายฝ่ังทะเล มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 
ปัญหาการใชท้รัพยากรชายฝ่ังในปัจจุบนัโดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่งการใชป้ระโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและเป้าหมายของสาธารณะ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 



105 
  

 The physical boundary and natural functions of coastal resources; the complex adaptive 
systems of the coastal system; economic value of coastal and marine resources and their roles in the 
economy; current issues of coastal resource utilization; particularly on the conflicts between stakeholders 
and public goals; economic instruments and policy analysis for sustainable coastal resource utilization 
 
875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 (Environmental and Natural Resource Economics: A Case Study  
 of Songkhla Lake)  
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การท าหนา้ท่ีตามธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา สถานการณ์และแนวโนม้ของสภาวะแวดลอ้ม 
ประเด็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทะเลสาบ
สงขลา เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มกรณีการควบคุมมลภาวะทางน ้า เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัการทรัพยากรกรณีการควบคุมการลงแรงท าประมง  การวเิคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื และกรณีศึกษาในทะเลสาบสงขลา 
 Songkhla Lake: functions; environmental status and trend; environmental and natural 
resource issues; economic value of Songkhla Lake; economic instruments for environmental protection in 
case of water pollution control;  economic instruments for natural resource management in case of fishing 
effort control; policy analysis for sustainable fishery resource utilization;  case studies  of Songkhla Lake 
 
875-456 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Environmental and Natural Resource Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 Recent and interesting topics in environmental and natural resource economics  
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่9 เศรษฐศาสตร์อสิลาม 

 
875-257 เศรษฐศาสตร์อสิลามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Islamic Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: - 
 นิยาม ขอบข่าย ความส าคญั ความเป็นมา จริยธรรม และลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์
อิสลาม ความรู้ทัว่ไปวา่ดว้ยเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย
อิสลาม  ระบบเศรษฐกิจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิตและการจ าหน่าย  กรรมสิทธ์ิ  ตลาด  การคลังและ
สถาบนัการเงินในอิสลาม  การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม 
 Definition; scope; significance; history; ethics and special aspects of Islamic economics; 
general knowledge of micro and macro Islamic economics; law of economics and Islamic Juriprudence; 
economics systems; consumer behavior; production and distribution; ownerships; markets; public finance 
and financial institute in Islam; Islamic economic development 
 
875-358 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 การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ี
อิสลามอนุมติัและไม่อนุมติั 
 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 
 
875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบัติในเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(3-0-6) 
 (Theory and Practice in Islamic Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and Management หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความส าคญัของการผลิตและปัจจยัการผลิตในอิสลาม 
การวเิคราะห์ทฤษฎีราคา ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ียและก าไร ความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนและแรงงาน ตลาดและ
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การแข่งขนั การกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่ในอิสลาม การคา้และพาณิชกรรม  อะกดัประเภทต่าง ๆ การ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์สวสัดิการในอิสลาม 
 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; market and  
competition; income and wealth distribution in Islam; trade and commerce; types of contracts (akads); 
economics development planning and welfare economics in Islam 
 
875-460 ประวตัิแนวคิดเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(3-0-6) 
 (History of Islamic Economics Thought) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and Management หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ แนวคิดทางเศรษฐ ศาสตร์
ของนกัปราชญมุ์สลิม เช่น อบูยซุุฟ อลัมาวรัดี อิบนุตยัมียะฮ อิบนุ ค็อลดูน อลั ฆอซาลี ชาฮ ์ วาลิยลุอลอฮ       
อ ั ดดะฮลาว ี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 
 
875-461 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์อสิลาม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Islamic Economics) 
 วชิาบังคับก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม   
  Recent and interesting topics in Islamic Economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือกในสาขา) 
กลุ่มที ่10 อ่ืนๆ 

 
875-262 ระบบเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Economic System) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การเปรียบเทียบทฤษฎี และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบสังคมนิยม รวมทั้งแบบอ่ืนๆ  
กลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเพื่ออธิบายผลลพัธ์ทาง
เศรษฐกิจ 
 Comparison of theory and economic systems in Capitalism; Socialism; including other 
economic systems; mechanism of economic systems; government policies; history; and cultures to explain 
economic outcomes  
 
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม   3(3-0-6) 
 (Cultural Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: : 875-103 Microeconomics I 
 ลกัษณะของสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมและงานศิลป์ อุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์
โครงสร้างตลาดสินคา้และตลาดปัจจยั แนวคิดของโบมอลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต นโยบายภาครัฐในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและงานศิลป์รวมทั้งประสบการณ์การอนุรักษใ์นต่างประเทศ 
 Characteristics of cultural and art goods and services; creative industries; market structure of 
goods and factor market; “Baumol’s cost disease”; government policies for cultural and art goods 
coservations including experience from international studies 
 
875-364 ประวตัิแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 (History of Economic Thoughts) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-206 Macroeconomics II  
  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ววิฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมยัก่อนคลาสสิกจนถึงสมยักลางศตวรรษท่ี 20 
ไดแ้ก่ พาณิชยนิ์ยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิก สังคมนิยม เคนส์ นีโอคลาสสิก โพสตเ์คนส์เซียน และ
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เศรษฐศาสตร์สถาบนั โดยใหค้วามส าคญัต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระส าคญัของแนวคิด และสภาพปัญหา
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวคิดในแต่ละยคุสมยั 
 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 with emphasize on underlying their essences of philosophies; the influences of 
economic problems on formulating economic thoughts in each period 
 
875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบัน  3(3-0-6)  
 (Institutional Economics)                                            
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-104 Macroeconomics I และ 875-205 Microeconomics II 
  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การพฒันาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบนั วเิคราะห์บทบาทของสถาบนัทั้งในแง่ท่ีเป็นองคก์ร
และกฎของการเล่นเกมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตน้ทุนทางธุรกรรมของสถาบนัและการ
เปล่ียนแปลงของสถาบนั การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั
วเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การแสวงหาส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจผา่นกลไกของอ านาจรัฐ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองคก์รต่างๆ 
ในการผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ     
 Development of institutional economics; analysis of the roles of institutions and roles of 
games on socio-economic changes; transaction costs and changes of institutions; the state economic policy 
reform; the use of mainstream economics to analyze political phenomena; the market structure of political 
sector; political behavior; rent-seeking behavior exercised via government bodies; influences and impacts 
of various interest groups and organizations’ behavior on changes in economic policies 
 
875-366   เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
 (Economics of Education) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษฎีทุนมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษา ผลของการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ประโยชน์ของการศึกษา  ตน้ทุนของการศึกษา  การวเิคราะห์ตน้ทุนและประโยชน์จากการลงทุน
ทางการศึกษา  ฟังก์ชันการผลิตและฟังก์ชันตน้ทุนของการศึกษา  การศึกษากบัการมีงานท า    ความเป็น
ธรรมทางการศึกษา  การจดัการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน  การวางแผนการศึกษา    การเงินและภาษีอากร
เพื่อการศึกษา    ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม 
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 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 
 
875-367   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
 (Health Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการ
สุขภาพ  การประกนัสุขภาพ  ความลม้เหลวของตลาดการบริการสุขภาพและบทบาทของรัฐในระบบบริการ
สุขภาพ  ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบประกนัสุขภาพ  ตวัช้ีวดัด้านสุขภาพ  บทบาทการ
ให้บริการทางการแพทย ์ ผลของข้อตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองการบริการสุขภาพ การประยุกต์หลัก
เศรษฐศาสตร์ในการประเมินระบบบริการสุขภาพ  
 Economic concepts relevant to health services; the demand and supply of health services; 
health insurance; market failures and government intervention; an efficiency and equity in health services 
sector; health indicators; the roles of medical services; an impacts of international agreement on health 
services; an applications of economic concept for the assessment of health services system    
 
875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
 (Law and Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย เศรษฐศาสตร์กบักฎหมายว่าด้วยกฎหมาย
ละเมิด กฏหมายสัญญา กฎหมายทรัพยสิ์น กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ค า
วนิิจฉยัของศาล ท่ีค านึงถึงนยัเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตดัสินคดี 
 Relationship between law and economics; law and economics of tort; property; crime and 
other related laws; analysis on court decision in economic context  
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875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of Information)   
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics 
 การวเิคราะห์บทบาทของความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสารโดยใชแ้บบจ าลองพรินซิเพิล-
เอเจินท ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิร์ต  แอดเวิร์สซีเลคเชิน   และซิกเนิลล่ิง   การประยกุตรู์ปแบบการท าสัญญา
ท่ีเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร บทบาทของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อระบบ
เศรษฐกิจในฐานะเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 An analysis of the role of asymmetric information problem using principle-agent model 
on the issues of moral hazard; adverse selection and signaling; an application of contract theory to solve 
asymmetric information;  the role of digital economy in economic system as a facititated tool for business 
operations  on both  private and public sectors 
 
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน  3(3-0-6) 
 (Labor Economics) 
 วชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 อุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 
ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้างค่าจา้ง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงานทั้งใน
ฐานะผูจ้า้งและในฐานะผูก้  ากบัดูแล การคุม้ครองทางสังคมและสวสัดิการต่อแรงงาน  การเลือกปฏิบติัใน
ตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวตัน์ต่อการจา้งงาน 
 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 
 
875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
 (Transportation Economics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ หลักอุปสงค์และ
อุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง การประยุกต์หลกัการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อก าหนดราคาท่ีเหมาะสมใน
กิจการขนส่ง  ตน้ทุนและผลกระทบภายนอกจากการขนส่ง การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ขนส่ง ปัญหาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 
 Economic concepts and the role of transportation in domestic and international economy; 
demand and supply of transportation; application of economic criteria for selecting the optimum 
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transportation price; evaluating of transportation cost which are included private costs and external costs;  
assessment of transport project; problems and policy related to investment in transportation 
 
875-372  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Economics of Human Resources) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของทรัพยากรมนุษยใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบการลงทุนในการศึกษา  การฝึกอบรม  การอพยพของแรงงาน  และสุขภาพอนามยั  
การประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบังานดา้นบุคลากร การพฒันาพนกังาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อการจา้งงาน และนโยบายการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ 
 Economic concepts and the role of human resources in economic developments; various 
forms of human capital investment; education; training; labour migration and health; applications of 
microeconomic for human resources; human capital development; performance appraisal; policy analysis 
and measures of government policy which is impact to unemployment; human resource development 
policies 
 
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 
   (Tourism Economics)  
 รายวชิาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ประยุกต์แนวคิดและวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเท่ียว   วิธีการประเมินค่าต้นทุนและ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของจากการพฒันาการท่องเท่ียว 
 Application of economic principles and research methods to tourist and tourism industry 
behavior; an economic values of tourism economics; practical research methods for assessing economic; 
social; and environmental benefits and costs of tourism development    
 
875-474   ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Game Theory and Economic Application)  
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics 
  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใชก้ลยทุธ์เด่น  ดุลยภาพแนช  ดุลยภาพแนช
แบบผสม เกมท่ีมีการต่อขยาย การอุปนยักลบัหลงั ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดบัเกมยอ่ย การร่วมมือกนัในเกมท่ี
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มีการเล่นซ ้ า เกมกลยทุธ์ สภาวการณ์ท่ีขอ้มูลข่าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพเบย ์ แนชและการประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีเกม 
 
  The basic concepts of game theory: dominant strategy equilibrium; Nash equilibrium; mixed 
Nash equilibrium; extensive games; backward induction; subgame perfect equilibrium; cooperation 
through repeated interaction games; strategic games;  incomplete information and Bayes Nash equilibrium; 
and application of game theory 
 
875-475   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม   3(3-0-6) 
 (Behavioral Economics and Application to Game Theory) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเกมในการทดลองและตรรกะในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรม
ความสัมพนัธ์ของปัจเจกบุคคลและสังคม   ขีดจ ากดัของความสมเหตุสมผล ความไวว้างใจ วฒันธรรม เป็น
ตน้  ความสัมพนัธ์ในเชิงกลยทุธ์ เช่น กลยทุธ์ผสม การประมูล การเจรจาต่อรอง การร่วมมือ การส่งสัญญาน
และช่ือเสียง เป็นตน้ 
 The application of game theory in experiment and economic logic to explain relationship 
between human and society; bounded rationality; trust; norm etc.; strategic interaction such as mixed 
strategy; auction; negotiation; cooperation; signaling and reputation; etc 
 
875-476   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Economic Evaluation) 
 รายวชิาบังคับก่อน:  875-205 Microeconomics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดในการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์  มูลค่ารวมของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการประเมินมูลค่าสินคา้และบริการ  การประเมินค่าสินคา้และ
บริการจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิผา่นระบบตลาดและท่ีไม่ผา่นระบบตลาด 
 Basic concepts of economic evaluation; total economic value of environment and natural 
resource; 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 
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877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)   
 (Introduction to Agricultural Economics) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ

การเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใตข้องประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด ธนกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร การคา้ระหว่างประเทศ 
นโยบายการเกษตร มายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยืนและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development in 
ASEAN countries especially in southern Thailand;  natural resources and environment related to 
agriculture; economic theory in production; marketing; agricultural finance; agribusiness; international 
trade;  government agricultural policies; myth in agricultural economics; concept of sustainable agriculture 
and the Sufficiency Economy Philosophy 
 
877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6)   
 (Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  ลกัษณะ
ของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการก าหนดราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวิเคราะห์    
เชิงประจกัษ ์ หนา้ท่ีการตลาด ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด สถาบนัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 Definition and principles of marketing; agricultural marketing; uniqueness of agricultural 
commodities; supply and demand of agricultural commodities; roles of demand and supply to change in 
price; market structure; agricultural price determination; price variation and empirical analysis; marketing 
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; agricultural futures market; roles of 
government and private sectors in agricultural commodity marketing and prices  
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หมวดวชิาฝึกงาน  
   

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  

รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 (Principles of Economics and Application) 
 รายวชิาบังคับก่อน: -    
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค   อุปสงคแ์ละอุปทาน  ความยดืหยุน่และการประยกุตใ์ช ้  
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ   ตน้ทุนการผลิต   และโครงสร้างตลาด  แนวคิดพื้นฐานดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค   
ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค   เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลงัและการเงิน    
และเศรษฐกิจในระยะสั้น   การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 Principles of microeconomics: market forces of supply and demand; elasticity and its 
application; economics of the public sector; costs of production; and market structure; principles of 
macroeconomics: macroeconomic variables;  real economy in the long run; money and the banking 
system; monetary and fiscal policies; and output in the short run; international trade and monetary system  
 
876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Microeconomics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 ความหมายและหลกัของวชิาเศรษฐศาสตร์ การท างานของตลาด อุปสงค ์อุปทาน ความยดืหยุน่ 
และการประยกุต ์ อุปสงค ์ อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  
พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนั และผกูขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ริโภค 
 Meaning and principles of economics; market mechanism; demand; supply; elasticity and its 
application of demand; supply and government policies; market and welfare economics of public sector; 
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firm behavior in competitive market and monopoly; markets for the factors of production; theory of 
consumer choice 
 
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Macroeconomics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 หลกัและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้อง
ประเทศ  ระดบัราคาและการวา่งงาน องคป์ระกอบของรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติท่ีดุลยภาพ ตวัทวี  
อุปสงคร์วมและอุปทานรวม นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
 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; basic 
concepts of international trade and monetary system 
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ภาคผนวก ค 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีวนิยั และมีความรับผดิชอบ    
  2) ซ่ือสัตยสุ์จริต   
  3) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (1) 
  4) ยดึแนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  (3) 
  5)   ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    
 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทกัษะการวเิคราะห์ ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั    
  2) มีความรู้ และตระหนกัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ท่ีศึกษา   
  3) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
 3. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) สามารถประยกุตท์ฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษา และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง   
  2) สามารถคน้หาขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง    
 
 



  
 118 

 4. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) มีทกัษะในการท างานร่วมกนั มีภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม    
  2) มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาและสามารถแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  
  3) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
 5. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1) สามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือเศรษฐมิติ เพื่อใชว้เิคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา (1) 
  2) สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3) 
  3)  สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน (2) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                 
001-101 อาเซียนศึกษา ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  ○ ● 
001-131  สุขภาวะกายและจิต ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 

875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ●  ○ ● 

875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 ● ● ● ○  ● ● ○ ●  ● ●   ○  

895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม    ● ○   ● ● ● ○     ○ 
895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียนรายงาน ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 

895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการเขียนรายงานวชิาการ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 

895-132 ทกัษะการส่ือสาร ● ● ● ● ○ ●  ○ ○ ● ●   ○  ● 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ ● ● ●     ● ●    ●  ○  

895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ●  ●   ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย ● ● ● ○ ● ●  ○ ● ● ● ● ●  ○ ○ 

895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล ● ● ●     ● ○ ○ ●  ●  ○ ○ 

895-211 ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ●  ● ● 

895-212 ปัญหาสงัคม ● ● ● ●  ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ 

895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย ● ● ●  ○ ○   ● ● ○  ●  ○  

895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 

895-232 การวาดเสน้และระบายสี ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
895-301 จิตวทิยาองคก์าร ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

***-*** พลศึกษา (วชิาเลือก) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษา                 
890-100 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

890-101  การฟังและพดูภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● 

890-102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● 

890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
890-212   การสนทนาภาษาองักฤษ 1 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
890-222 การอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● 
890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● 

890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทางวทิยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลย ี

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ●  ○ ● ○ 

890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 
315-201  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● 

340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์ ● ● ●    ○ ●  ● ●    ○ ● 

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ ● ● ●   ○ ● ● ○ ● ● ○ ●  ○ ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาแกน                 

322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 ● ● ●   ●   ● ● ● ○  ● ○ ○ 

322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2 ● ● ●   ●   ● ● ● ○  ● ○ ○ 

460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ ● ● ● ● ○ ●  ● ● ●   ●    

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป ● ● ○ ●  ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●   

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○  

875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ●  

875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○  

875-312 การวเิคราะห์โครงการ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ 
875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และ   
 เศรษฐกิจพอเพียง             

● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ 

875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ●  ○ ● ● 

875-417  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี   

                

875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-422  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-423 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก 
 กลุ่มที ่2 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 

                

875-424 เศรษฐมิติ 1 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

875-425  เศรษฐมิติ 2 ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

875-426 เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ●  

875-427  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร  

                

875-328   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  

875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน ● ● ○ ○  ● ● ○ ● ● ● ○  ● ○  

875-431 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○  

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ    

                

875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○ ○ 

875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร ● ● ○ ○  ● ● ○ ● ● ● ○  ● ○ ○ 

875-434   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่5 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

                

875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน  

 และประเทศญ่ีปุ่น 

● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
875-436   เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-437   เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-438   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่6 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม   

                

875-340   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-443   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่7 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 

                

875-244   เศรษฐกิจชุมชน ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ 

875-245   เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ 

875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-449   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่8 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร   

                

875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-353   เศรษฐศาสตร์พลงังาน ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ: 
 กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 

● ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ 

875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

● ● ○ ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ○ ○ 

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่9 เศรษฐศาสตร์อสิลาม   

                

875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○  

875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัในเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○  

875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○  

875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ○ ○  

หมวดเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่10 อ่ืนๆ 

                

875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-263 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-364 ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ● ○ 

875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบนั ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ 

875-366   เศรษฐศาสตร์การศึกษา ● ● ○ ●  ● ● ● ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-367   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ● ○ 

875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ● ○ 

875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ● ○ 

875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความ  
สัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับ
ผดิ ชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ ○ 

875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-474   ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ○ 

875-475   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยกุตท์ฤษฎีเกม   ● ● ○ ●  ● ● ● ● ○ ○ ○  ○ ● ○ 

875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ○  ● ● ○ 

875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ● ● ● ●  ○ ○ ● ● ● ● ●  ○ ● ○ 

875-492  สหกิจศึกษา ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้               ○  

877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร               ○  

รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

                

876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  
876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○  ● ○  
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ภาคผนวก ง   

การเปรียบเทยีบ รายวชิาและจ านวนหน่วยกติ 
ระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกติ หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิตรวมเพ่ิมข้ึน 
1 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
1 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

14  1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

14 คงเดิม 

 1.2 กลุ่มวชิาภาษา 11  1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
1 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  และคณิตศาสตร์ 

6  1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  และคณิตศาสตร์ 

6 คงเดิม 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 แผนการศึกษาปกตแิละ 
 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

92 2. หมวดวชิาเฉพาะ  
 2.1 แผนการศึกษาปกต ิ

92 คงดิม 

2.1 วชิาแกน 65  2.1.1 วชิาแกน 65 คงเดิม 
2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 27  2.1.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 27 คงเดิม 

- -  2.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา  92 - 
- -  2.2.1 วชิาแกน 68 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน  

3 หน่วยกิต 
- -  2.2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 24 หน่วยกิตลดลง 

3 หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 คงเดิม 
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
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หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิตรวม
เพ่ิมข้ึน 
1 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน  
1 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

14 1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

14 คงเดิม 

 วชิาบังคบั   วชิาบังคบั   
640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) คงเดิม 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) คงเดิม 

- - 875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 1(0-0-3) เพ่ิมเขา้มาเพ่ือ 
เตรียมความพร้อม
ดา้นการเรียน PBL 

- - 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

เลือกทางดา้น
สงัคมศาสตร์และ
มนุษยศ์าสตร์ 

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ านวน 
6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ านวน 
6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 

640-201 ภูมิปัญญาตะวนัออกและการ
ดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 

2(1-2-5) - - ตดัออก 

875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 1(0-0-3) - - ยา้ยไปอยูใ่นวชิา
บงัคบั กลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

- - 001-101 อาเซียนศึกษา 
 
 
 

3(2-2-5) เพ่ิมเติมตามมติสภา
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ในการจดัหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  
ของกลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

- - 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
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- - 895-211 ประชากรและการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

3(3-0-6) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 

- - 895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) 

- - 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) ยา้ยจากวชิาบงัคบั 
เป็นวชิาเลือกใน
กลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) คงเดิม 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) คงเดิม 
895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) คงเดิม 
895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) คงเดิม 
895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี 3(3-0-6) 895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี 3(3-0-6) คงเดิม 
895-232 การวาดเสน้และระบายสี 2(1-2-3) 895-232 การวาดเสน้และระบายสี 2(1-2-3) คงเดิม 
895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) คงเดิม 

- - 895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียน
รายงาน 

1(1-0-2) ยา้ยจากวชิาเลือก  
กลุ่มวชิาภาษา 
เป็นวชิาเลือกใน
กลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

- - 895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการ
เขียนรายงานวชิาการ 

2(2-0-4) 

- - 895-132 ทกัษะการส่ืสาร 2(2-0-4) 
    

896-102 สายรายภาคใต ้ 3(3-0-6) - - ตดัออก 
1.2 กลุ่มวชิาภาษา 11 1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน  

1 หน่วยกิต 
 วชิาบังคบั   วชิาบังคบั   
890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) 890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) คงเดิม 

890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) คงเดิม 

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษา 
จ านวน 5 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษา 
จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 

890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาองักฤษ    

3(3-0-6)  3(3-0-6) คงเดิม 
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890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวติจริง  
3(3-0-6) 890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวติจริง  
3(3-0-6) คงเดิม 

890-241 การฟังและพดูเชิงธุรกิจ
เบ้ืองตน้   

3(3-0-6)   - - ตดัออก 

890-251 การอ่านงานเขียนวชิาการ
องักฤษ 

3(3-0-6) - - ตดัออก 

895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียน
รายงาน 

1(1-0-2) - - ยา้ยไปอยูใ่นรายวชิา
เลือก กลุ่มวชิา 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  
 

895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการ
เขียนรายงานวชิาการ 

2(2-0-4) - - 

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

- - 890-211 เสริมทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษ 

3(3-0-6)
  

ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิาภาษา 

- - 890-212  การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
- - 890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและ

การพดูภาษาองักฤษ 
3(2-2-5) 

- - 890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่น
ทางวฒันธรรม 

3(2-2-5) 

- - 890-222 การอ่านภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั  

3(3-0-6) 

- - 890-227 การเขียนภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 

- - 890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(3-0-6) 

- - 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
6 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
6 คงเดิม 

 วชิาบังคบั   วชิาบังคบั   
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

สงัคม 
3(3-0-6) 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

สงัคม 
3(3-0-6) คงเดิม 

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - 

336-213 สารพิษในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4) - - ตดัออก 
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340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) 340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) คงเดิม 

- - 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ 3(2-2-5) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

     
2. หมวดวชิาเฉพาะ 92 1. หมวดวชิาเฉพาะ 92  คงเดิม 
2.1 กลุ่มวชิาแกน 65 2.1.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 65 - 
322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1     3(3-0-6) 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3(3-0-6) คงเดิม 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2  3(3-0-6) 322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) คงเดิม 
461-111  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 461-111  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) คงเดิม 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

กฎหมายทัว่ไป 
3(3-0-6)    874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

กฎหมายทัว่ไป 
3(3-0-6)    คงเดิม 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) คงเดิม 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) คงเดิม 
875-205   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) 875-205   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) คงเดิม 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) คงเดิม 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) คงเดิม 
875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) คงเดิม 
875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                             875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                             คงเดิม 
875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
 การธนาคารเบ้ืองตน้                

3(3-0-6) 875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
 การธนาคารเบ้ืองตน้                

3(3-0-6) คงเดิม 

875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบ้ืองตน้    

3(3-0-6) 875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบ้ืองตน้    

3(3-0-6) คงเดิม 

875-312  การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) 875-312  การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) คงเดิม 
875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) 875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) คงเดิม 
875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย                3(3-0-6) 875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย  

เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และ
เศรษฐกิจพอเพียง              

3(3-0-6) คงเดิม 

875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) คงเดิม 
875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) คงเดิม 
875-417  โครงงานวจิยัทาง

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

เศรษฐศาสตร์                
3(0-0-9) คงเดิม 
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- - 2.1.2 แผนการศึกษาแบบ 

 สหกจิศึกษา 
68 - 

- - 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3(3-0-6) 

เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์ 
 
ไดป้รับเปล่ียนกลุ่ม
วชิาแกน เป็น  
2 แผนการศึกษา คือ 
1) แผนการศึกษา

แบบปกติ 
2) แผนการศึกษา 

แบบสหกิจ
ศึกษา 
 

 

- - 322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) 
- - 461-111 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
- - 874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

กฎหมายทัว่ไป 
3(3-0-6)    

- - 875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 
- - 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 
- - 875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) 
- - 875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 
- - 875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 
- - 875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 
- - 875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                             
- - 875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคารเบ้ืองตน้                
3(3-0-6) 

- - 875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบ้ืองตน้    

3(3-0-6) 

- - 875-312  การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) 
- - 875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง

ประเทศ                
3(3-0-6) 

- - 875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย  
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และ
เศรษฐกิจพอเพียง               

3(3-0-6) 

- - 875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 
- - 875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
- - 875-492  สหกิจศึกษา 6(0-0-18) นกัศึกษาตอ้งลง 

ทะเบียนในชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
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2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 27 2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก   -  - 
- - 2.2.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 27  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้  3 รูปแบบดงันี ้
2.2.1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 

หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกใน
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ 

2.2.2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกใน
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจาก
วชิาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 
กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ โดยจะเป็น
วชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่นความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

2.2.3) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 21 
หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวชิาชีพเลือกใน
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรียนสห
กิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต ในช่วงภาคฤดู
ร้อนของปีการศึกษาท่ี 3 โดยตอ้งท าแผนการ
เรียนสหกิจศึกษาจ านวนอยา่งนอ้ย 16 
สปัดาห์ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 2 รูปแบบดงัน้ี 
1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 หน่วย

กิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ หรือ 

2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วย
กิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้ โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่น
ความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์ 
 
ไดป้รับเปล่ียนกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  เป็น  
2 แผนการศึกษา คือ 
1) แผนการศึกษา

แบบปกติ 
2) แผนการศึกษา 

แบบสหกิจ
ศึกษา 
 

 

- - 2.2.2 แผนการศึกษาแบบ 
  สหกจิศึกษา 

24 - 

- -  จะตอ้งเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต 
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4  
โดยตอ้งท าแผนการเรียนสหกิจศึกษาจ านวนอยา่ง
นอ้ย 16 สปัดาห์ และสามารถเลือกเรียนวชิาชีพ
เลือกได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1.  เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 24 
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ หรือ 
 2.  เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต จากกลุ่ม

เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์ 
 
ไดป้รับเปล่ียนกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  เป็น  
2 แผนการศึกษา คือ 
1) แผนการศึกษา

แบบปกติ 
2) แผนการศึกษา 

แบบสหกิจ
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วชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้ โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่น
ความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

ศึกษา 
 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย  
2 ส่วนดงันี ้
1) วชิาเลือกในสาขาวชิา
 เศรษฐศาสตร์  10 กลุ่มวชิา มดีงันี ้

- กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย  
2 ส่วนดงันี ้
1) วชิาเลือกในสาขาวชิา
 เศรษฐศาสตร์  9 กลุ่มวชิา มดีงันี ้

- - 

กลุ่มที ่1   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี  จ านวน 
8 วชิา   

- กลุ่มที ่1   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี  จ านวน 
3 วชิา   

- - 

875-318  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6)   875-421  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิา 875-319 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3     3(3-0-6) 875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3     3(3-0-6)   

875-320  ประวติัแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-364 

875-321  ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-262 

875-322  ทฤษฎีเกมและการประยกุต์
ในทางเศรษฐศาสตร์ 

- - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-474 

875-323  เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-365 
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875-424  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(x-y-z) -  - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับช่ือ เน้ือหา และ
รหสัวชิา เป็น 
875-475  
เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและการ
ประยกุตท์ฤษฎีเกม   

875-325  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี 

 875-423  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 

จ านวน 6 วชิา   

 - กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
จ านวน 4 วชิา   

- - 

875-426  เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6)   875-424  เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหาวชิา 
และรหสัวชิา 

875-427  เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 875-425  เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6)   
875-428  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 875-426  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
875-429  การประเมินค่าทาง

เศรษฐศาสตร์   
3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-476 

875-430  การวจิยัการด าเนินงาน
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) - - ตดัออก 

875-431  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริมาณ 

3(3-0-6) 875-427  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริมาณ 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิ จ านวน 

4 วชิา   

- กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิ จ านวน 
4 วชิา   

- - 

875-432  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
   การธนาคาร 

3(3-0-6) 875-328  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
   การธนาคาร 

3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหาวชิา 
และรหสัวชิา 875-433  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)   875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)   

875-434 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 
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875-435  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

การเงินและการธนาคาร 
3(x-y-z) 875-431 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

การเงินและการธนาคาร 
3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

จ านวน  6 วชิา   
- กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

จ านวน  3 วชิา   
- - 

875-436  ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ของภาครัฐ 

3(3-0-6) 875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ของภาครัฐ 

3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหาวชิา 
และรหสัวชิา 

875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)   875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)   
875-438  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-366 

875-439  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-367 

875-440 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-368 

875-441  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ 

3(x-y-z) 875-434  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ จ านวน  4 วชิา   

- กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ จ านวน  5 วชิา   

- - 

875-442  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6) 875-436  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหาวชิา 
และรหสัวชิา 875-443  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง

ประเทศ 
3(3-0-6)   875-437  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง

ประเทศ 
3(3-0-6)   
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875-444  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม

ระหวา่งประเทศ 
3(3-0-6) 875-438  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม

ระหวา่งประเทศ 
3(3-0-6) ปรับเน้ือหาวชิา 

และรหสัวชิา 
- - 875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ  

 อาเซียน สาธารณรัฐประชา- 
 ชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น  

 

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

875-445  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ 

3(x-y-z) 875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่6   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   
   จ านวน 5 วชิา   

- กลุ่มที ่6   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   
   จ านวน 4 วชิา   

- - 

875-446  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 875-340  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-447  เศรษฐศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)   875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)   

875-448  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
875-449  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-369 

875-450  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

3(x-y-z) 875-443  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 

จ านวน 10 วชิา   
- กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 

จ านวน 6  วชิา   
- - 

875-451  เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 875-244  เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-452  เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)   - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-370 
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875-453  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-371 

875-454  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-455  เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-456  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย ์

3(3-0-6)   - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-372 

875-457  เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-6) 875-245  เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-458  เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-263 

- - 875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

875-459  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
พฒันา 

3(x-y-z) 875-449  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
พฒันา 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5) - - ตดัออก 
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กลุ่มที ่8   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

   จ านวน 8 วชิา   

- กลุ่มที ่8   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

   จ านวน 7 วชิา   

- - 

875-460  เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 

ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา  

875-461  เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(3-0-6)   875-351 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(3-0-6)   

875-462  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
875-463  เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 875-353  เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 

875-464  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 
ปรับเน้ือหาและ
รหสัวชิาเป็น  
875-373 

- - 875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ชายฝ่ังทะเล 

3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนของ
สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

- - 875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: 
กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 

3(3-0-6)   

875-465  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 3(x-y-z) 875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก  
กลุ่มท่ี 10 อ่ืนๆ 

877-323 การตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 

3(3-0-6) 
- - 

     
กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม   
   จ านวน 5 วชิา 

- กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม   
   จ านวน 5 วชิา 

- คงเดิม 

875-466 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 
 

3(3-0-6) 

ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

875-467 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์
และการจดัการ 

3(3-0-6)   875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์
และการจดัการ 

3(3-0-6)   

875-468 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

3(3-0-6) 875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

3(3-0-6) 
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875-469 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์

อิสลาม 
3(3-0-6) 875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์

อิสลาม 
3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 

รหสัวชิา 
875-470 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

อิสลาม 
3(x-y-z) 875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

อิสลาม 
3(x-y-z) ปรับรหสัวชิา 

     
  กลุ่มที ่10  อ่ืน ๆ  

   จ านวน 17 วชิา 

- - 

- - 875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6)  
- - 875-263 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6)  
- - 875-364 ประวติัแนวความคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

จดักลุ่มรายวชิาใหม่
ตามขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวฒิุ  
 
เพื่อรองรับรายวชิา
ท่ีไม่ชดัเจนวา่อยูใ่น
กลุ่มใด 

- - 875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
- - 875-366  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
- - 875-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
- - 875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 
- - 875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
- - 875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
- - 875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
- - 875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

มนุษย ์
3(3-0-6) 

- - 875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
- - 875-474  ทฤษฎีเกมและการประยกุต์

ในทางเศรษฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

- - 875-475  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
การประยกุตท์ฤษฎีเกม   

3(3-0-6) 

- - 875-476 การรประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) 

- - 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
- - 877-323 การตลาดและราคาสินคา้

เกษตร 
3(3-0-6) 
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กลุ่มที ่10  ฝึกงาน  - - - - 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 

ชัว่โมง 
- - ยา้ยไปอยูใ่น 

หมวดวชิาฝึกงาน 
875-492 สหกิจศึกษา 6(0-0-18) - - ยา้ยไปอยูใ่น 

หมวดวชิาเฉพาะ 
แผนการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา  
กลุ่มวชิาแกน   

2) วชิาเลือกนอกสาขาวชิา  
 เลือกเรียนรายวิชาใดๆในระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา จ านวน 9 
หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวชิาดงัน้ี  

- 2) วชิาเลือกนอกสาขาวชิา  
 เลือกเรียนรายวชิาใดๆในระดบั
ปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ภายใต้
ความเห็นชอบจากสาขาวชิา จ านวน 9 
หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวชิาดงัน้ี 

- - 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ - กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ - คงเดิม 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ - กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ - คงเดิม 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ 
- กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ 
- คงเดิม 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ - กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ - คงเดิม 
     
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
6 คงเดิม 

- - 4) หมวดวชิาฝึกงาน - - 
- - 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 

ชัว่โมง 
 การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็น
ทางเลือกให้
นกัศึกษาท่ีสนใจ  
โดยนกัศึกษาท่ีมี
ความประสงคจ์ะ
ฝึกงานในประเทศ  
นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนใน
รายวชิาฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ ใน
ชั้นปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 2 
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิต 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  เป็นหลกัสูตรท่ี traditional เหมือนกบัมหาวทิยาลยั

อ่ืนๆ ในประเทศไทย 
1.  ทางสาขาไดส้ร้างหลกัสูตรเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน

เทียบเท่าสถาบนัชั้นน าในประเทศไทย 
2.  โครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามท่ี สกอ.ระบุ - 
3.  รายวชิาในหลกัสูตร 
3.1 ควรมีรายวิชาใหม่ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

(behavioral economics) ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ 
3.2 บัญชี เป็นวิชาท่ีส าคัญ  บัณ ฑิตเศรษฐศาสตร์

ปัจจุบันต้องเข้าใจบัญชี ปัจจุบันในต่างประเทศ 
เช่น Australia บงัคบัวิชาบญัชี (ในสมยัอ.ป๋วยเป็น
คณบดีเศรษฐศาสตร์ มธ.ก็มีบญัชีเป็นวิชาบงัคบั)
เร่ืองการเงิน (finance) และบญัชีเป็นสาขาท่ีเรียน
กนัมากในต่างประเทศและมีประโยชน์ 

 

3.1 ไดบ้รรจุรายวชิาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรแลว้ 
 

3.2 ความรู้ทางดา้นบญัชี และการเงิน ไดบ้รรจุไวเ้ป็น
วิชาบงัคบัในระดบัพื้นฐาน(ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ธุรกิจ)  และหากนักศึกษาสนใจก็สามารถเลือก
เรียนเพิ่มเติมได้ในกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ
(กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ)  

4. ในการสอนอยากให้มี active learning มากข้ึน การ
สอน (teaching) อาจบรรยาย 50% และอีก 50% 
เป็น Learning เช่น  discussions/ case studies/ อ่าน
วเิคราะห์ ในหอ้ง/ ดู VDO ดู clip เช่น TED.com 

 

4. หลกัสูตรใหค้วามส าคญักบั active learning เป็น
พิเศษ เช่น การน า flipped classroom วธีิต่างๆมา
ใชใ้นชั้นเรียน การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
(PBL) นอกจากนั้นในหลกัสูตรปรับปรุงใหม่น้ีได้
เพิ่มการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาเก่ียวกบัทกัษะ
การเรียนผา่นวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 หน่วย
กิต  

5.  การเรียนการสอนจริง อาจส าคัญกว่าค าอธิบาย
รายวิชา ควรเน้นวิ ธีการเรียนการสอนไว้ใน
เอกสารน้ี จะท าใหน่้าสนใจข้ึน 

5.  ได้อธิบายรายละเอียดไวใ้นกลยุทธ์การสอนใน
หมวดท่ี 4 แลว้ 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา 
 คณบดีวทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  ในภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีท าให้

หลกัสูตรมีความเขม้ขน้ข้ึนจากจ านวนหน่วยกิตท่ี
เพิ่ ม ข้ึ น  นั ก ศึ กษ ามี โอก าสได้ เรี ยน วิช าท าง
เศรษฐศาสตร์มากข้ึน อีกทั้ งมีรายวิชาท่ีเพิ่ม soft 
skill ให้กบันักศึกษา นอกจากนั้นยงัเปิดโอกาสให้
นักศึกษาท่ีสนใจฝึกงานแบบเข้มข้น (สหกิจ) มี
ทางเลือกเพิ่ม ประเด็นต่างๆ ดงักล่าว นับวา่เป็นจุด
แขง็ของหลกัสูตร 

1.  ทางสาขาไดส้ร้างหลกัสูตรเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน
เทียบเท่าสถาบนัชั้นน าในประเทศไทย 

2.  หลัก สู ต ร มี ค ว ามส อดคล้อ งกับ ป รัชญ ากับ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว ้มีรายวิชาและการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ขอ้ 2, 3 
และ 4 (ส่วนข้อ 1 คงไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็น
หลกัสูตรสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์อยูแ่ลว้ 

- 

3.  มีคณาจารย์พร้อมในการด าเนินการ อาจารยส่์วน
หน่ึงมีวุฒิปริญญาตรี/โท ดงันั้นคณะตอ้งมีแผนการ
พฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในความสามารถของอาจารย์เหล่าน้ีและ
อาจารยท่ี์จบ Ph.D. มาใหม่ๆ 

3.  สาขาฯ เห็นชอบตามเสนอ และจะเสนอแนวทาง
พฒันาอาจารยใ์หค้ณะด าเนินการต่อไป 

4.  โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมดี นักศึกษา
ส าม า ร ถ เรี ย น ทั้ ง วิ ช าพื้ น ฐ าน  วิ ช าส าข า
เศรษฐศาสตร์และวชิาเพื่อการพฒันา soft skill อนัมี
ประโยชน์ต่อทั้งการเรียนชั้นสูงข้ึนและ/หรือการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

- 

5.  หลักสูตรมีมาตรฐานสากล และมีรายวิชา special 
topic ของแต่ละสาขาไวเ้พื่อให้มีความยืดหยุ่นใน
การปรับตัวต่อความต้องการของตลาด และการ
ปรับหลกัสูตรให้ทนัสมยัและความเช่ียวชาญของ
ก าลงัคน 

- 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
6.  การจดัให้มีสหกิจศึกษา นอกจากหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิจยัแลว้ การ
ส่งนกัศึกษาไปอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัวจิยั
ในมหาวิทยาลัย เพื่อฝึกงานอาจจะเป็นทางเลือก
หน่ึงก็ได ้

6.   สาขาฯ เห็นชอบตามเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการเลือกหน่วยงานเพื่อการสหกิจศึกษา 

7.  รายวิชา “ทะเลสาบสงขลา” มีความน่าสนใจ ใน
อนาคตอาจจะพฒันาเป็นรายวิชาท่ีศึกษาทะเลสาบ
สงขลาในเชิงเศรษฐกิจ ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
หรืออาจบูรณาการสาขาอ่ืนเขา้ดว้ย เพื่อให้นกัศึกษา 
ม.สงขลานครินทร์ทุกคนไดเ้รียน 

7.  สาขาฯ เห็นชอบตามเสนอ โดยจะบรรจุไว้ใน
แผนการพฒันารายวิชาใหม่ของสาขาวิชาฯ  เพื่อ
บูรณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กรณีทะเลสาบสงขลา โดยอาจจะ
เปิดเป็นรายวชิาการศึกษาทัว่ไป เพื่อให้นกัศึกษา ม.
สงขลานครินทร์ทุกคนไดเ้รียนในอนาคต 
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3. นายสมพร  สิริโปราณานนท์ 
 ประธานหอการค้าจังหวดัสงขลา (Stakeholder) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ความคาดหวงัในตวับณัฑิต 

1.1 มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
1.2 บณัฑิตสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดจ้ริง 
1.3 มีทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 
1.4 ควรมีการทดสอบความรู้บณัฑิตก่อนจบ เพื่อ

เป็นการประกนัคุณภาพ 
1.5 นกัศึกษาน่าจะไดฝึ้กปฏิบติัใชค้วามรู้กบัชุมชน

รอบมหาวทิยาลยั 

1. ไดอ้ธิบายรายละเอียดการส่งเสริมทกัษะการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น การประยุกต์ใช้ความรู้    การส่งเสริม
ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ไวใ้นกลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล ในหมวดท่ี 4 
     ส่วนการฝึกปฏิบัติใช้ความรู้กับชุมชนรอบ

มหาวิทยาลยันั้น  สาขาวิชาฯไดจ้ดัการเรียนโดยใช้

พื้นท่ีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นห้องเรียน

ธรรมชาติ เพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ชส้ถานการณ์จริงใน

การเรียนรู้ เช่น การท าวิจยั(Research Project)ของ

นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  4 ก่อนจบการศึกษา และ วิชา

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 และ 2 

2.  การเรียนการสอนควรน าสถานการณ์จริงใกลต้วัมา
ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  และควรบูรณาการ
ความรู้กบัชีวติจริงในการสอน 

2.  สาขาฯ เห็นชอบการให้ความส าคญักบัการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จริง และการบูรณาการ
ความรู้  จึงได้มีการบรรจุการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ไว้ในกระบวนการ
เรียนของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในรายวิชาท่ี
เหมาะสม เช่น วิชาสัมมนา วิชาการวิ เคราะห์
โครงการ และ วิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 

3.  ประชาสัมพันธ์โดยการน าผลงานนักศึกษาและ
คณาจารยอ์อกเผยแพร่สู่ชุมชน 

3. สาขาฯ เห็นชอบตามเสนอ และจะบรรจุไว้ใน
แผนงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย ์  

          อน่ึงปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาผ่านการประชุมวิชาการประจ าปีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภายใตโ้ครงการ “เศรษฐ
วจิยั” และการจดัท าจุลสารเศรษฐตงัคเ์พื่อใหค้วามรู้
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แก่ประชาชนทัว่ไป 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
4. มีกระบวนการให้นักศึกษาได้ส ารวจตนเองว่า

เหมาะสมท่ีจะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือไม่
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 

4.  เห็นชอบตามเสนอ  และไดด้ าเนินการผา่นกิจกรรม
การติดตามผลการเรียนและการให้ค  าปรึกษาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5.  หลกัสูตรควรน าเสนอเอกลกัษณ์ของหลกัสูตรให้
ชดัเจน 

5.  นอกเหนือจากความเขม้ขน้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
แลว้  หลกัสูตรมีเอกลกัษณ์โดดเด่น 2  ดา้น ดงัน้ี 

-    การมีสาระวิชาท่ีตอบสนองโจทย์ปัญหาและการ
พฒันาท่ีเก่ียวข้องกับศกัยภาพและเอกลักษณ์เชิง
พื้นท่ี เช่น ทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรชายหาด และ
เศรษฐศาสตร์เมือง เป็นตน้ 

-   การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ของ
ผู ้เรียน  เพื่อให้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นการสอนแบบ 
flipped classroom ในระดบับุคคล แบบต่างๆ  และ
ระดบักระบวนการเป็นทีม เช่น PBL  

6.  บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ม.อ. อยู่ล  าดับท่ีเท่าไรของ
สังคม 

6.  จากก ารเข้ า ร่วมการแข่ งขันตอบ ปัญหาท าง
เศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ นักศึกษาจากสาขา
เศรษฐศาสตร์ อยูใ่นล าดบั 1 ใน 5 ของประเทศอยา่ง
ต่อ เน่ื อง   และใน ปี  2557 นัก ศึกษ าจากสาขา
เศรษฐศาสตร์ชนะเลิศในการแข่งขนัตอบปัญหา
ของ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 

      แ ล ะ จ า ก  World economics ranking (QS 
world ranking) คณ ะ เศ รษฐศาส ต ร์  ม .ส งขล า
นครินทร์ อยูล่  าดบัท่ี 4 ในปี 2555 และล าดบัท่ี 3 ใน
ปี 2556  ของสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติของ
ประเทศไทย 
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4. ดร.ภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนาค 

  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ในภาพรวมของหลกัสูตรมีจุดเด่น คือ 

1.1 มี ก ารจัด ก าร เรี ยน ก ารส อน แบบ  active 
learning 

1.2 รายวชิาหลากหลาย 
1.3 มี ร า ย วิ ช า ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ พื้ น ท่ี  เ ช่ น 

เศรษฐศาสตร์อิสลาม 
1.4 มีสหกิจศึกษา 
1.5 เป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ของภาคใต ้
1.6 เป็นพื้นท่ีติดชายแดนท าให้ไดเ้ปรียบเร่ืองการ

แลกเป ล่ียนหรือการฝึกงาน  และมีความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นทรัพยากร 

1.7 มี รายวิช า ท่ี บู รณ าก ารจากงาน วิ จัย  เช่ น 
ทะเลสาบ แต่อาจจะเหมาะกบันักศึกษาชั้นปี
สูงเพราะตอ้งมีพื้นฐานทางทฤษฎีมาก่อน 

- 

2.  สหกิจศึกษาควรมีการดูแลอยา่งมีระบบ เช่น มีครูพี่
เล้ี ยง มีการเขียนรายงาน และแนะน าให้ไป ดู
หลกัสูตรไดจ้ากบางมด และสุรนารี 

2.  เห็นชอบตามเสนอ  และจะด าเนินการบรรจุไวใ้น
แผนงานพฒันาสหกิจศึกษา 

3.  การจดัหมวดหมู่ ควรมีการจดัวิชาบางรายวิชาใหม่
ใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีเหมาะสม เช่น เศรษฐศาสตร์สถาบนั 
เศรษฐศาสตร์แรงงาน และประวัติแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3.  เห็นชอบตามเสนอ  และไดพ้ิจารณาทบทวนการจดั
หมวดวชิาใหม่  โดยเพิ่มหมวดท่ี 10 คือ หมวด อ่ืนๆ 
เพื่อรองรับรายวชิาท่ีไม่ชดัเจนวา่อยูห่มวดใด 

4.  จ านวนอาจารยผ์ูส้อนมีน้อย ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ
รายวิชาท่ีเปิด และอาจารยไ์ม่มีเวลาส าหรับท าวิจยั
และบริการวิชาการ  ดงันั้นจึงอาจจะมีอาจารยท่ี์ท า
วจิยัอยา่งเดียวภายใน 1 ปีสลบักนั 

4.  เห็นชอบตามเสนอ  และจะน าไปพิจารณาความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการ 

5.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จาก 
online education  

5.  เห็นชอบตามเสนอ  และจะน าไปพิจารณาร่วมกบั
การสอนแบบ flipped classroom 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
6.  ค วร มี ร ะบ บ แน ะแน วท า ให้ นั ก ศึ ก ษ า เห็ น

ความส าคญัของภาษาองักฤษ และอยากเรียนด้วย
ตนเอง 

6.  เห็ น ชอบตาม เสนอ   และจะน าไปพิ จ ารณ า 
ด าเนินการ 

7.  อาจจะมีการจัดการเรียนสอนบางรายวิชาเป็น
ภาษาองักฤษ โดยให้นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนท่ีดีมา
ลงเรียนวิชาน้ี  เพราะเกิดผลดีต่อนักศึกษาและ
อาจารย์ผู ้สอนเองก็ได้ เพิ่ มพูนทักษะทางด้าน
ภาษาองักฤษดว้ย 

7.  เห็นชอบตามเสนอ  และจะน าไปพิจารณาความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการ 

8.  มีระบบแนะแนวให้กบันักศึกษา เช่น การแนะน า
เร่ืองการเลือกเรียนให้ตรงกับความสนใจ การ
ท างาน หรือการศึกษาต่อในอนาคต 

8.  เห็นชอบตามเสนอ  และไดด้ าเนินการผา่นกิจกรรม
การติดตามผลการเรียนและการให้ค  าปรึกษาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

9.  การจดัให้มีวิชา minor ท่ีสะทอ้นทกัษะดา้นวิชาชีพ
ใหช้ดัเจน เช่น บญัชี กฎหมาย 

9.  จะน าไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินใน
อนาคต 

10.นกัศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวชิาการ และกลุ่มวิชาชีพ 
จึงควรออกแบบให้หลกัสูตรรองรับนักศึกษาทั้ง 2 
กลุ่ม ในส่วนของกลุ่มวิชาการก็สนับสนุนให้เกิด
ความเขม้แข็งทางด้านวิชาการ และควรมีการปรับ
กลุ่มวิชาเลือก เช่น กลุ่มวิชาการ ควรมีวิชาทางดา้น
คณิตศาสตร์และสถิติให้เลือก เพื่อเตรียมพร้อมใน
การเรียนต่อ 

10. จะน าไปพิจารณาด าเนินการผ่านกิจกรรมการ
ติดตามผลการเรียนและการให้ค  าปรึกษาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ซ่ึงในส่วนของหลกัสูตรใหม่น้ีได้
ออกแบบไวใ้ห้มีความยืดหยุ่นต่อความสนใจ และ
ศกัยภาพของนกัศึกษา 
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5. นายพสุธา  ระวงัสุข 
 ผู้บริหารทมี ส่วนเศรษฐกจิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ (Stakeholder) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  จดัท าไดดี้ โครงสร้างหลกัสูตรมีความทนัสมยั โดย

ไดว้ิเคราะห์ถึงบริบทท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
โลกในอนาคต เพื่อผลิตบณัฑิตออกมารองรับ แต่
ควรปรับเพิ่มวิชาเก่ียวกับการเงินระหว่างประเทศ 
การบริหารความเส่ียง และภาษาต่างประเทศมากข้ึน 

1. รายวิชาเก่ียวกบัการเงินระหวา่งประเทศ ไดมี้เน้ือหา
บรรจุอยู่ในวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ (วิชาชีพเลือกในคณะกลุ่มท่ี  5)  ส่วน
เน้ือหาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง นักศึกษา
สามารถเลือกผ่านวิชาชีพเลือกนอกคณะ  และใน
ส่วนของการส่งเสริมทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ
นั้น ได้บรรจุไวใ้นกลยุทธ์การสอนในหมวดท่ี 4 
ร่วมกับการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย (การฝึกฝน
ภาษาองักฤษผา่นโปรแกรม tell me more) 

2.  ปรัชญาหลักสูตร ควรมี เร่ืองบุคลิกภาพ  และ
ความสามารถในการน าเสนอ แก่บณัฑิตดว้ย เพราะ
มีความส าคญัในการท างานในองคก์รต่างๆ 

2. บุคลิกภาพและความสามารถในการส่ือสาร มีการ
ระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  หลกัสูตรจึงมี
แผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณสมบติั
ด้านน้ีของนักศึกษาในกลยุทธ์การสอนหมวดท่ี 4 
แลว้ นอกจากน้ี งานพฒันานักศึกษาไดดู้แลพฒันา
นกัศึกษาในภาพรวม 

3.  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ควรต่อทา้ยดว้ย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3. วตัถุประสงคค์รอบคลุมประเด็นดงักล่าวแลว้ 

4.  โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 11 
หน่วยกิต โดยมีวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และเลือก
เรียนอีก 5 หน่วยกิต –หนา้18 

 มีความเห็นว่า หน่วยกิตวิชาบังคับน้อยเกินไป 
เน่ืองจากปัญหาท่ีพบจากนกัศึกษา คือ ภาษาองักฤษ
ค่อนข้างอ่อน ควรเน้นวิชาบงัคบัในกลุ่มภาษาให้
มากข้ึนอีก 1-2 รายวิชา รายวิชาท่ี เสนอแนะให้
เปล่ียนเป็นวิชาบังคับ คือ 890-245ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธุรกิจ (English for Business) หรือ 890-222 
การอ่านภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั (Functional 
Reading) น่าจะเพิ่มเติมรายวิชาภาษาท่ีเป็นเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น วิชา Technical English 

4. เน่ืองจากหลักสูตรก าหนดส่วนท่ีบังคบัเรียนเท่าท่ี
จ  าเป็น  และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีสัดส่วนในการ
เลือกเพิ่ม ข้ึน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเติมเต็ม
ศกัยภาพดา้นภาษาตามความแตกต่างของนกัศึกษา  
ดงันั้นโครงสร้างด้านภาษาตามท่ีก าหนดไวจึ้งเห็น
วา่เหมาะสมแลว้ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
for Business and Economics  เน่ืองจากเป็นรายวิชา
ภาษ าท่ี เป็ นประโยช น์ทั้ งในด้านการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ และเศรษฐศาสตร์ไปพร้อมกัน 
ประเด็นหลกัคือ พฒันาภาษาองักฤษใน Economics 
area 

5.  ราย วิ ช า  875-364 ป ระ วั ติ แน วค ว าม คิ ดท าง
เศ รษ ฐศ าส ต ร์  (History of Economic Thoughts)     
มีความเห็นว่า ควรบรรจุเป็นวิชาบงัคบัแกน โดยมี
รายวิชาบังคับ ก่อน คือ 875-205 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 2 และ 875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค  2 
เ น่ื อ ง จ า ก ม อ ง ว่ า  วิ ช า   History of Economic 
Thoughts ควรเป็นวิชาท่ีรวบรวมแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ไวท้ั้งหมด เป็นการทบทวนส่ิงท่ีเรียน
มา ตลอดจนสามารถให้นักศึกษาน าไปต่อยอดใน
การสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท  โดยมี
การอพัเดทแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ยุค
ปัจจุบนัเขา้ไปดว้ย 

5.  ส าขาเห็นชอบว่าวิชาตาม เสนอ เป็นวิช าท่ี มี
ความส าคญั  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของสัดส่วนของหน่วย
กิตบังคับ ท่ีไม่ควรมากเกินไป  และจ ากัดด้าน
ก าลังคน  จึงเห็นว่าวิชาดังกล่าวควรอยู่ในกลุ่ม
วชิาชีพเลือกในคณะดงัเดิม 

6.   ควรจัดกิจกรรม (วิชาการ สังคม)เพื่อดึงดูดกลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพ เขา้มาเรียนในคณะมากข้ึน 

6. ในแต่ละปี สาขาฯ ไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัตอบปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ภาคใต้ และให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรแก่
นกัเรียนท่ีชนะการแข่งขนั 3 อนัดบัแรกเพื่อเขา้เรียน
ในคณะฯ การอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับครูผูส้อนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ภาคใต้ นอกจากน้ี ได้จดัท าและเผยแพร่ “จุลสาร
เศรษฐตงัค”์ 
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ภาคผนวก ฉ   

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการการค้นคว้าวจิยัหรือการแต่งต ารา 
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ภาระงานสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณ ี พรพเินตพงศ์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                4(4-0-8) 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) 
875-312 การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) 
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 3(3-0-6) 
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
875-415 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 
875-417 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(0-0-9) 
875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ: 

กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 
3(3-0-6) 

875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร และการน าเสนอในการประชุมวชิาการ 
 Pornpinatepong, K.(2015). Saving songkhla lake: Can market mechanisms work? In WorldFish- 

EEPSEA (Ed), Environment and natural resources: Trade-offs and management options case 
study materials for teaching and training (pp. 55-66).  Republic of the Philippines: EEPSEA. 
Available at: http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-548/Itemid-389/. 

Pornpinatepong, K., P. Saelim, Seneerattanaprayul, P. Chantarasap, J. and W. Hemtanon, 2014.  

http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-548/Itemid-389/
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“How Fishermen Response of two Difference Policy Options, Tradable and Non-Tradable 
Quotas System? : A Field Experimental Tests” the 5th World Congress of Environmental and 
Resource Economists, Istanbul, Turkey, June 28 – July 2, 2014.   

Pornpinatepong, K., P. Chantarasap, J. Seneerattanaprayul, W. Hemtanon, P. Saelim, and C. Pornsawang. 
2012 “Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand: A 
study for a Field Experiment” the 2nd Conference:  Environment and Natural Resources 
Management in Developing and Transition Economies, Clermont Ferrand, France, October 17-19, 
2012. Research report and policy brief available at: http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-443/Itemid-192/ 

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, Montreal, Canada, June 28 – July 2, 2010.  Research report and policy brief available 
at: http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-380/Itemid-192/ 

 
2. หนังสือ/ต ารา   

1)  หนงัสือชุดหาดทราย (เล่ม 1) “หาดทราย: มรดกทางธรรมชาติท่ีนบัวนัจะสูญส้ิน” (ผูเ้ขียนร่วม) 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1 เมษายน  2554 จ านวน 2,000 เล่ม 
 พิมพค์ร้ังท่ี 2 มิถุนายน  2554 จ านวน 3,000 เล่ม 
 พิมพค์ร้ังท่ี 3 สิงหาคม  2556 จ านวน 5,000 เล่ม ดาวน์โหลดไดท่ี้:  
 https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUUxHZ3pzZ3BoRzg/edit?pli=1 
2) หนงัสือชุดหาดทราย (เล่ม 2) “หาดทราย: คุณค่า ชีวติท่ีถูกลืม” (ผูเ้ขียนร่วม) 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1 มิถุนายน 2554 จ  านวน 2,000 เล่ม 
 พิมพค์ร้ังท่ี 2 เมษายน 2554 จ านวน 3,000 เล่ม ดาวน์โหลดไดท่ี้: 

https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQacGQySG0wX0tUZzg/edit?pli=1 
3) หนงัสือชุดหาดทราย (เล่ม 3) “หาดทราย: คอร์รัปชัน่  พิราบขาว  กฎของนิวตนั” (บรรณาธิการ) 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1 พฤษภาคม 2555 จ านวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลดไดท่ี้: 

https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUlNwdlZfS0RqWlU/edit?pli=1 
4) หนงัสือชุดหาดทราย (เล่ม 4) “ขอ้เสนอเชิงนโยบาย : แนวทางการฟ้ืนฟู การใชป้ระโยชน์หาดทราย 

และการอนุรักษ”์ (ผูเ้ขียนหลกั) 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1:  25 กุมภาพนัธ์ 2556 จ านวน 1,500 เล่ม ดาวน์โหลดไดท่ี้: 

http://www.bwn.psu.ac.th/beachbook4.pdf 

http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-443/Itemid-192/
http://www.eepsea.org/o-k2/view-item/id-380/Itemid-192/
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUUxHZ3pzZ3BoRzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQacGQySG0wX0tUZzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUlNwdlZfS0RqWlU/edit?pli=1
http://www.bwn.psu.ac.th/beachbook4.pdf


155 
  

 5) หนงัสือชุดหาดทราย (เล่ม 5) “เปล่ียนหลกัคิด คืนชีวติให้หาดทราย : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารและ
ประชาชน” (ผูเ้ขียนหลกั) พิมพค์ร้ังท่ี 1:  กุมภาพนัธ์ 2558 จ านวน 2,000 เล่ม ดาวน์โหลดไดท่ี้: 
http://dmcr2014.dmcr.go.th/detailLibrary.php?WP=oH93xRl5orOaL3DznGE4AaN5oGS3G0lD
ooya4UERnHy4Ljo7o3Qo7o3Q 

 
3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว / รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 

1)   Research Leader, Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in Songkhla 
Lake, Thailand, Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2007-
2008. 

2)   หวัหนา้โครงการวิจยัเร่ือง ความเส่ือมโทรมของชายฝ่ังทะเลภาคใต:้ ปัญหา สาเหตุ และ
บทเรียนการจดัการ, ภายใตชุ้ดโครงการวิจยัโครงการสถาบนัศึกษานโยบายท่ีดิน, ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 2552 

3) Research Leader, The Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern      
Songkhla Lake, Thailand: A Study for a Field Experiment, Economy and Environment     
Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2009-2011. 

4) หวัหนา้ชุดโครงการวิจยั “การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ : กรณีการใชป้ระโยชน์หาดทราย       
และการอนุรักษ”์ ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กบัสถาบนั        
อุดมศึกษาไทยเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะท่ีดี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก ส านกังาน       
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ปี 2553 – 2554 

5) หวัหนา้โครงการขยายผลงานวจิยั “โครงการจดัการขอ้มูลเพื่อการส่ือสารสาธารณะ” ไดรั้บ      
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กบัสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพื่อพฒันา      
นโยบายสาธารณะท่ีดี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง     
เสริมสุขภาพ (สสส.)  ปี 2554 – 2555 

6) หวัหนา้โครงการวจิยั “นโยบายสาธารณะเพื่อการใชป้ระโยชน์หาดทรายอยา่งย ัง่ยนื” ไดรั้บ      
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กบัสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพื่อพฒันา     
นโยบายสาธารณะท่ีดี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง      
เสริมสุขภาพ (สสส.)  ปี 2555-2557 

 
 
 

http://dmcr2014.dmcr.go.th/detailLibrary.php?WP=oH93xRl5orOaL3DznGE4AaN5oGS3G0lDooya4UERnHy4Ljo7o3Qo7o3Q
http://dmcr2014.dmcr.go.th/detailLibrary.php?WP=oH93xRl5orOaL3DznGE4AaN5oGS3G0lDooya4UERnHy4Ljo7o3Qo7o3Q
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 3.2  งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
1) หวัหนา้โครงการวจิยั  “การพฒันาเมืองชายฝ่ังเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาจงัหวดั

กระบ่ี” ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพฒันาอนาคตของเมือง
(นพม.) ปี 2558-2559 

2) Research Leader,  The Effects of Conservation Groups and Marketing Integration on Income 
of Coastal-Dependent Households,   EEPSEA, 2015-2016. 
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2. ภาระงานสอนของ อาจารย์พชิญา  บุญศรีรัตน์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1   4(4-0-8) 
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   4(4-0-8) 
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย  เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียง               3(3-0-6) 
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3   3(3-0-6) 
875-364 ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
875-423 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี   3(x-y-z) 
875-244   เศรษฐกิจชุมชน   3(3-0-6) 
875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา   3(3-0-6) 
875-449   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา   3(x-y-z) 
876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
   -  
2. หนังสือต ารา 
พิชญา บุญศรีรัตน์ . 2549. เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 . พิมพ์ค ร้ังท่ี  2 

 นครศรีธรรมราช: มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 
 

3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว / รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
Boonsrirat, P. 2014. Common Pool Resources and Rural Livelihoods in Stung Treng Province of 

Cambodia. Doctoral Dissertations. Paper 158. 
 http://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/158 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1)  โครงการวจิยัเร่ือง “การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของโครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยกีารหล่อ
โลหะแบบใหม่” เป็นหวัหนา้โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2558 – พฤษภาคม 2558 
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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 2)  โครงการวจิยัเร่ือง “การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต”้ เป็นหวัหนา้โครงการ ระยะเวลาการด าเนินการ พฤษภาคม 2558 –ตุลาคม 
2558 ทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3) โครงการวจิยัเร่ือง “รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลาเพื่อความย ัง่ยนื” เป็นผูร่้วมวจิยั 
(อยูร่ะหวา่งการพฒันาขอ้เสนอโครงการ) ทุนอุดหนุนการวจิยัจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
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3. ภาระงานสอนของ อาจารย์รัฐวชิญ์  ไพรวนั 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875 309 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8) 
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2   4(4-0-8) 
876 101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 
876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
   -  
2. หนังสือต ารา 

 - 

3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว / รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวยั (Economic Impacts of Child 

Allowance Policy in the Context of Aging Society): วทิยานิพนธ์ 
การศึกษาการปรับปรุงระบบเกษียณอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ  (Retirement System): วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ผูช่้วยวจิยั)  
 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1. โครงการวิจยั การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งความกา้วหนา้

ในต าแหน่งหน้าท่ีของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(2558)  แหล่งทุน: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ผูว้จิยัร่วม) 
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4. ภาระงานสอนของ อาจารย์เฉลมิ  ใจตั้ง 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1   4(4-0-8) 
875-206 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   4(4-0-8) 
875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์   4(4-0-8) 
875-421 เศรษฐมิติ 1   3(3-0-6) 
875-439 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
875-447 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร/ การน าเสนอในการประชุมวชิาการ 
Jaitang, C. (2014). The International Trade Competitiveness of Thailand’s Rubber Industry.   
  Paper Presented at the Eighth Conference on Economics for Graduate Students, Faculty of 

Economics, Chiangmai University 
 
2. หนังสือต ารา 

 - 
 

3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว / รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
เฉลิม ใจตั้ง. (2014). ความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย 

(The International Trade Competitiveness of Thailand’s Rubber Industry).        
(เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (2014). การศึกษาการปรับปรุงระบบเกษียณอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามญั (Retirement System), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. (ผูร่้วมวจิยั)  

พิชญา บุญศรีรัตน์ และ เฉลิม ใจตั้ง. (2015). การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558: เร่ือง การพัฒนาเทคโนโลยกีารหล่อโลหะ
แบบใหม่. ส านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1) โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีชะแล้” แหล่งทุน: 

งบประมาณโครงการวชิาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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 2)    โครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาเมืองชายฝ่ังเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน กรณีศึกษาจงัหวดักระบ่ี” 
แหล่งทุน: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพฒันาอนาคตของเมือง (นพม.) ภายใตมู้ลนิธิ
สถาบนัสร้างสรรคปั์ญญาสาธารณะ (ผูร่้วมวจิยั) 

 3)    โครงการวิจยัเร่ือง “The Effects of Conservation Groups and Marketing Integration on Income 
of Coastal-Dependent Households”  แ ห ล่ ง ทุ น : Economy and Environment Program for 
Southeast Asia (ผูร่้วมวจิยั) 
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ภาคผนวก ช 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 27 60 10 10 - 20 - - 100 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 15 25 - 75 - - - - 100 
875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) - - - 100 - - - 100 

875-102 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 1(0-0-3) - - -  100 - - 100 

895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 
895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2) 15 50 20 - 20 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการเขียน 2(2-0-4) 
 รายงานวชิาการ 

30 50 20 - 20 10 - - 100 

895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 30 50 25 - - 25 - - 100 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 30 50 20 15 5 10 - - 100 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 45 80 10 - 5 5 - - 100 
895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10 - - 100 
895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 45 50 10 10 10 20 - - 100 
895-211 ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 
895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) 45 50 20 - 10 20 - - 100 
895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10 - - 100 
895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี 3(3-0-6) 45 50 20 15 5 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 895-232 การวาดเสน้และระบายสี 2(1-2-3) 15 30 20 10 - 40 - - 100 
895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 45 50 25 - 25 - - - 100 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาภาษา           
890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 30 30 15 - - - 1. การเรียนรู้แบบ

แลก เปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-
Share) 15% 

2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
15% 

3.การเรียนรู้แบบใช้

55 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 เกมส์ (Games) 
5% 

4.การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดย
ผูเ้รียน (Student-
led review 
sessions) 5% 

5. Guided practice 
15% 

890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 50 15 - - 35 - - 100 
890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 50 5 10 - - 1. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
(Collaborative 

15 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 learning group) 
35% 

890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 45 27 7 - - - 1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share) เช่น 
Presentation or 

 การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
เช่น Role-play or 
การเรียนรู้แบบใช้

66 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 เกมส์ (Games) 
59% 

2.Thinking and 
reasoning 7% 

890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและ 3(2-2-5) 
 พดูภาษาองักฤษ 
   

30 50 20 - - 10 1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share) นกัศึ
กาคิด/วเิคราะห์
ประเด็นท่ีก าหนด 
และจบักลุ่มแลก 
เปล่ียนความคิด 
เห็นเพื่อสรุปและ

20 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 น าเสนอต่อชั้น
เรียน 

2.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
นกัศึกษาจบักลุ่ม
ศึกษาหวัขอ้ท่ี
สนใจ น าเสนอต่อ
ชั้นเรียน 

3.การเรียนรู้แบบผงั
ความคิด 
(Concept 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 mapping) 
นกัศึกษาวางแผน
ออบแบบผงั
ความคิด เพื่อ
พฒันาเป็นหวัขอ้
น าเสนอ 

890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 ผา่นทางวฒันธรรม 

30 30 10 20 5 15 1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share)  

2.การเรียนรู้แบบใช้
เกมส์ (Games) 

3.การเรียนรู้แบบ

20 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 โตว้าที (Student 
debates) 

890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 50 5 - - 10  1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share) 15% 

2.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
15% 

3.การเรียนรู้แบบ
การเขียนบนัทึก 

35 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 (Keeping journals 
or logs) 5% 

890-222 การอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 45 40 - - - 20 1.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
ไดแ้ก่ Group 
work 20% และ 
Group 
presentation 20% 

40 100 

890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 ในชีวติจริง 

45 50 15 - - 15  1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-

20 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 Pair-Share) 10% 
2.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
10% 

890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   

45 40 - - - 40 1.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 

20 100 

890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทาง 3(3-0-6) 
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

45 45 5 - - - 1.การเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share) 15% 

50 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 2.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
35% 

890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 45 50 - - - - 1.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
50% 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม 3(3-0-6) 45 70 10 10 5 5 - - 100 
340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 45 50 20 - - 10 การท ารายงานการ

เสนอรายงานและ
การแสดงความ
คิดเห็น 

17 100 

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 30 40 5 - - 5 LAB 30 50 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาแกน          
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3(3-0-6) 45 50 - - - 50   100 
322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 45 50 8 - 17 25 - - 100 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 27 60 10 - 10 20 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-310  เศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 การธนาคารเบ้ืองตน้ 

45 50 20 - 30 - - 100 

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-312 การวเิคราะห์โครงการ 4(4-0-8) 60 50 20 - 30 - - 100 
875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 



  
176 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจพอเพียง  

45 50 20 - 30 - - 100 

875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 45 50 - 50 - - - 100 
875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 45 10 - - 90 - - 100 
875-417  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-0-9) 45 10 -  90 - - - 100 
875-492 สหกิจศึกษา 6(0-0-18) - - - - - ลงพ้ืนท่ี 100 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี      

      

875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-423 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่2 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ      

      

875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-425  เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-426  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-427  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่3 เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร 

45 50 20 - 30       

875-328   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
         



  
178 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-431  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 3(x-y-z) 
 และการธนาคาร 

45 50 20 - 30 - - 100 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่4 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ      

      

875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-434   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่5 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

45 50 20 - 30       

875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  3(3-0-6) 
 สาธารณะรัฐประชาชนจีน  
 และประเทศญ่ีปุ่น 

45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-436   เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-437   เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-438  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม 3(3-0-6) 
 ระหวา่งประเทศ 

45 50 20 - 30 - - 100 

875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) 
 ระหวา่งประเทศ 

45 50 20 - 30 - - 100 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่6 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม      

      

875-340   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-443 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์- 3(x-y-z) 
 อุตสาหกรรม 

45 50 20 - 30 - - 100 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่7 เศรษฐศาสตร์การพฒันา      

   

875-244   เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-245   เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-346  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา 3(3-0-6) 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

45 50 20 - 30  
- 

 
- 

 
100 

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-449   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่8 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

45 50 20 - 30    

875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-353   เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ 3(3-0-6) 
 ทรัพยากรธรรมชาติ:กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 

45 50 20 - 30 - - 100 

875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z)  
 ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม 

45 50 20 - 30 
   

875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน 3(3-0-6) 
 เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

45 50 20 - 30 - - 100 

875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือก  
กลุ่มที ่10 อ่ืนๆ 

45 50 20 - 30       

875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-364 ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-366   เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-367   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(x-y-z) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
 ในทางเศรษฐศาสตร์ 

45 50 20 - 30 - - 100 



  
184 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ 3(3-0-6) 
 การประยกุตท์ฤษฎีเกม   

45 50 20 - 30 - - 100 

875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 - - 100 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30  - - 100 
877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 45 50 20 - 30  - - 100 
หมวดวชิาฝึกงาน         
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) - - - - - ลงพ้ืนท่ี 100 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอ
ส้ันๆ 

ประกอบการ
จดัการ

เรียนรู้ การ
อภิปราย
ค้นคว้าใน
ช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย  

ร้อยละ
ของการ
สอนแบบ
บรรยาย 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

         

876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 และการประยกุตใ์ช ้  

45 50 20 - 30 45 - - 100 

876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 45 - - 100 
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 45 50 20 - 30 45 - - 100 
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ภาคผนวก ซ 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
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