สภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อนุมัติ/รับทรำบกำรอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว
ในครำวประชุมครั้งที่ 372(2/2559)
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559

สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1 ชื่อหลักสู ตร
2 ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3 วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
4 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
5 รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
6 สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7 ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10 สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11 สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.3 การบริ หารจัดการ
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2
2
2
2
2
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3
4
5
5
5

6
6
7
9
10

ข

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์
2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
2.9 การจัดการเรี ยนการสอน
3 หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสู ตร
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
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12
12
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36
42
42
42
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.2 ความรู ้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3 เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1 การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1 การบริ หารหลักสู ตร
2 การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3 การบริ หารคณาจารย์
4 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
6 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
5

42
43
43
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45
46
47
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48
49
49
49
49
50
50
50
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ง

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ ง การดาเนินการของหลักสู ตร
1 การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ก ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
ข คาอธิบายรายวิชา
ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ง การเปรี ยบเทียบรายวิชาและจานวนหน่วยกิตระหว่างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
จ ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
ฉ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ช แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
ในหลักสู ตรที่สะท้อน Active Learning
ซ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร

53
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54
54
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71
117
129
144
153
162
186
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics Program
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
130 หน่วยกิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
Bachelor of Economics
B. Econ.
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ป ริ ญญาเพี ยงสาขาวิชาเดี ยวและกรณี ผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆหรื อสาขาใกล้เคี ยงกับ
สาขาวิช านี้ สามารถมาเรี ย นเป็ นปริ ญ ญาที่ 2 ได้โดยสามารถเที ย บโอนรายวิช าได้ม ากน้อ ยต่ า งกัน ตาม
สาขาวิชาที่สาเร็ จมา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2559 ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการประจาคณะ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ในคราวประชุมครั้งที่ 64(2/2558)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
 เสนอสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่
11(1/2559)
เมื่อวันที่
12 มกราคม 2559
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
372(2/2559)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2561
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ได้ผา่ นการฝึ กฝนทักษะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ และสามารถลาดับเหตุผลในการอธิ บายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นต่างๆ
ด้วยสถิติขอ้ มูลและการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ ดังนั้น จึงสามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เช่น ทาหน้าที่วเิ คราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาดและการวิจยั เพื่อวางแผน เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารทรัพยากรในองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและบริ ษทั เอกชน และสามารถนาความรู ้เศรษฐศาสตร์ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพอิสระได้

9. ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เลขประจาตัว
ชื่ อ สกุล
ตาแหน่ ง
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
ประชาชน

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

สู งสุ ดถึงระดับปริญญาตรี)

1. นายสิ นาด ตรี วรรณไชย

2. นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์

3-9003-00354-72-6 อาจารย์
0-10-4

3-9098-00078-07-6 อาจารย์

Ph.D.

Economics

M.A.

Economics
English Language program
เศรษฐศาสตร์
Economics

ศ.บ.
Ph.D.

หมายเหตุ 1.
2.

มติคณะกรรมการวิชาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(4/2560)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสู ตร

ปี
พ.ศ.

University of Adelaide,
Australia.
ม.ธรรมศาสตร์

2557

ม.ธรรมศาสตร์
University of
Massachusetts, U.S.A.
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

2542
2557

2546

2544
2541

4

วท.ม.
เศรษฐศาสตร์
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง)

สถาบัน
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอน ของหลักสู ตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และด้านวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าอย่างก้าว
กระโดด เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยเร่ งให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในทุ กภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิต การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ มีการขยายตัวสู งทั้งในด้านปริ มาณและความรวดเร็ ว
เมื่ อเที ย บกับ หลายปี ก่ อ น และช่ วยให้ เกิ ด การขยายตัวธุ รกิ จการค้า การจ้างงาน และการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของภาคธุ รกิ จเอกชน ยังมีส่วนทาให้ภาครัฐต้องลด
บทบาทการเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าบริ การแก่ประชาชน ดังจะเห็ นได้จากการปฏิ รูปภาครัฐวิสาหกิ จใน
หลายประเทศทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม แม้ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ งและ
การสื่ อสาร แต่ก็นาไปสู่ หลายปั ญหา เช่ น การจัดสรรทรัพยากรการผลิ ตของประเทศ ที่เกิ ดจากการเร่ งกาลัง
ผลิ ต เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และนาไปสู่ ปัญหาความเสื่ อมโทรม
ของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากมลภาวะจากการผลิตสิ นค้า โดยเฉพาะในประเทศที่เป็ นแหล่งรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ งหลายประเทศมีการใช้มาตรการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ยิง่ ซ้ าเติมปั ญหาที่มีอยูเ่ ดิม
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่ งมีปัจจัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
เป็ นตัวหนุ นหลัง ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดาเนิ นชี วิตและแบบแผนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
เดิมในสังคมของทุกประเทศ ตัวอย่าง การย้ายถิ่นฐานประชากรเข้าสู่ เมืองใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
แบบแผนการผลิตมุ่งสู่ ภาคอุตสาหกรรมหรื อการเกษตรแปรรู ปที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยีข้ นั สู ง และมี
จุดหมายการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นสาคัญ การกลายเป็ นเมืองของภาคชนบท วัฒนธรรมและประเพณี ด้ งั เดิม
หลายอย่างสู ญหายไป เนื่ องจากมีการรับกระแสวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ งมีผลต่อมุมมอง
และแบบแผนการใช้ชี วิตของประชาชน ดังนั้นแม้ภาครั ฐจะลดบทบาทในด้านการผลิ ตและจัดหาสิ นค้า
บริ การ แต่บทบาทด้านการกากับดูแลนับวันจะมีมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการออกกฎหมายในหลายด้าน เช่น
การควบคุ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม การคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา การคุม้ ครองทางสังคม การควบคุ มการ
ไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศ เป็ นต้น
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในระยะหลายปี มานี้ ได้มีการมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ แก่ผทู ้ ี่มีบทบาทในการคิดค้นและ
เสนอแนวทางการแก้ปั ญ หาสั งคมในหลายสาขา เช่ น การศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ ด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยนาปั จจัยทางสถาบัน อันได้แก่ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และประเพณี ต่างๆ ในสังคมมาร่ วม
พิจารณาด้วย ทาให้ได้แนวคิดในการออกแบบกฎเกณฑ์สถาบัน จนเกิ ดวิชาใหม่คือ เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
และวิชาการวิเคราะห์ ก ฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั มี ผูท้ ี่ คิดค้นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ การ
ตัดสิ นใจของคนเราหรื อในนามขององค์กรนั้น เป็ นการตัดสิ นใจในเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งเป็ นที่มาขององค์ความรู ้
เกี่ ย วกับ ทฤษฎี เกม และมี ส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นเศรษฐศาสตร์ ห ลายสาขาวิช า และ
พัฒ นาการในอี ก ด้า นหนึ่ งของเศรษฐศาสตร์ ที่ มู ล นิ ธิ โ นเบลได้ม อบรางวัล แก่ นั ก เศรษฐศาสตร์ แ ละ
นักจิตวิทยา ซึ่ งมีผลงานศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู ้ของสองศาสตร์ เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดงานศึกษาใหม่ๆ
ขยายเป็ นวงกว้างจนเกิ ดเป็ นสาขาวิชาใหม่อีก 1 วิชาคือ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม ดังนั้นในการวางแผนจัด
หลักสู ตรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีการผนวกวิชาที่มีเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ของ
คณาจารย์และนักศึกษาให้ทนั กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานะความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปพร้อมๆกับ
การบูรณาการผลงานวิจยั ของคณาจารย์ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่ องในช่วงที่ผา่ นมา เข้าไว้ในหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละคณะมีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ในระดับโลก รวมทั้งสนับสนุ นให้ส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในด้านที่คณะขาดแคลน
หรื อไปเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ใหม่ในศาสตร์ เหล่านั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม และเพื่อความเข้มแข็งของคณะในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะช่วยพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรไปใน
ทิศทางดังกล่าว
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสู ตรฯ มีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่น ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
จานวน 37 รายวิชา ได้แก่
1) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายวิชา คือ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
Science, Technology and Society
322-173 คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
Fundamental Mathematics I
322-174 คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 2
Fundamental Mathematics II
340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
Man and Science
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
Computers and Applications
2) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 1 รายวิชา คือ
460-101 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจ
Introduction to Business
3) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุ ขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
4) คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
General Principles of Law
5) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 28 รายวิชา คือ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
890-211 เสริ มทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
Improving Listening Skill in English

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Consolidating Listening and Speaking Skills in English
890-215 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
Learning English Through Cultures
890-221 การปรับปรุ งการอ่านภาษาอังกฤษ
Improving Reading in English
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Functional Reading
890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Writing
890-231 การสื่ อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Communication to English in Science and Technology
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
English for Business
895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียนรายงาน
Using the Library and Report Writing
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
Information Searching and Academic Writing
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
Communication Skills
895-135 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
Wisdom of Living
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Society and Thai Culture
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
Critical Thinking
895-211 ประชากรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
Population and Quality of Life Development
895-212 ปัญหาสังคม
Social Problems
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
Religion and Thai Culture
895-223 มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี
Human and Art and Music
895-232 การวาดเส้นและระบายสี
Drawing and Painting
895-301 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
***-*** พลศึกษา
Physical Education
6) ศูนย์ สื่อการเรียนรู้ หน่ วยอาเซียนศึกษา จานวน 1 รายวิชา คือ
001-101 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(x-y-z)

3(2-2-5)

13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิ ช าเลื อ กที่ เปิ ดส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะต่ างๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กเรี ยน จ านวน
3 รายวิชา
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Principles of Economics and Application
876-103 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Microeconomics
876-104 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics
3(3-0-6)
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13.3 การบริหารจัดการ
1) สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน ผล เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา โดยมีนกั วิชาการอุดมศึกษาทาหน้าที่ประสานงาน
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ตลอดจนการจัดกระบวนการให้มีการควบคุมมาตรฐาน
ของเนื้ อหาวิชา การปรับ ปรุ งให้มีความทันสมัย ความเหมาะสมของข้อสอบ กระบวนการ
เรี ยนการสอนและประเมินผล เพื่อให้เกิดคุณภาพตลอดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาคได้อย่างเหมาะสม เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาน สามารถเเก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีศกั ยภาพการเป็ นผูน้ าในการสร้างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็ นหนึ่งในสาขาสังคมศาสตร์ที่มีความสาคัญ สามารถนาความรู ้ไป
ประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถศึกษาต่อในระดับสู งได้หลายสาขา สามารถสร้างความก้าวหน้าในการ
ดาเนินชีวติ การงาน และสร้างประโยชน์ต่อส่ วนรวมได้อย่างดียงิ่
1.3 วัตถุประสงค์
1) ผลิ ตบัณ ฑิ ตสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ สนองความต้องการก าลัง คนของหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2) ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู ้ ท างวิ ช าการ มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ เครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
3) ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการสื่ อสาร สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะภาษาอังกฤษ
4) ผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชี พ มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
ให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี โดยในระหว่างการใช้หลักสู ตร ให้มีการติดตามประเมินผลการ
จัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา และแผนการเรี ยนตามหลักสู ตรใหม่น้ ี อย่างสม่าเสมอทุกภาคการศึกษา
หากพบความไม่เหมาะสมให้ดาเนินการปรับปรุ งย่อยในระหว่างการใช้หลักสู ตรตามความเหมาะสม
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามเกณฑ์ 1. รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตร 1. รายงานการประชุมสาขา
มาตรฐานของ สกอ. และ
จากอาจารย์ผสู ้ อนสม่าเสมอ
เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ติดตามสรุ ปผลการใช้หลักสู ตรทุกปี ใน 2. รายงานการประเมิน
การสัมมนาประจาปี ของสาขา
หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
2. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการ 1. จัดให้มีการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหา 1. จานวนกรณี ศึกษาที่ใช้ใน
สอนให้เป็ น active learning
เป็ นฐานในรายวิชาที่เหมาะสม
การเรี ยนการสอนโดยใช้
2. จัดให้มีการเรี ยนการสอนโดยให้
ปัญหาเป็ นฐาน
นักศึกษาเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
2. จานวนรายวิชาที่จดั ให้มีการ
เรี ยนการสอนโดยให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง
3. ความพึงพอใจและผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยน
การสอนแบบ active
learning
3. การพัฒนาการวัดและการ
1. กาหนดให้มีผรู ้ ่ วมพิจารณาคุณภาพ
1. จานวนรายวิชาที่มีการ
ประเมินผล
ข้อสอบก่อนนาไปใช้ทุกรายวิชา
พิจารณาคุณภาพข้อสอบ
2. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
ก่อนนาไปใช้
แต่ละรายวิชาร่ วมกันระหว่างผูส้ อน
2. รายงานการประชุมสัมมนา
และให้มีการทบทวนสม่าเสมอ
สาขาเศรษฐศาสตร์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลัก สู ต รนี้ จัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ อุ ด มศึ ก ษา และ
ข้อ ก าหนดต่ า งๆ เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสู ตรไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการในกรณี ที่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอกอาจจัด
ให้เรี ยนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ในแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ หรื อสายศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
2) ผ่านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรื อเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) ผ่านการคัด เลื อ กตามเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กภายใต้โครงการคัด เลื อ กนัก เรี ย นที่ มี ท ัก ษะทาง
เศรษฐศาสตร์ จากการแข่งตอบปั ญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษาบางส่ วนมีความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน
2) นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ข าดทัก ษะการจดบัน ทึ ก ในห้ อ งเรี ย น ทัก ษะการท างานร่ ว มกัน การ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ และทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) นักศึกษาบางส่ วนมาจากครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) สนับสนุ นให้นักศึ ก ษาที่ มีท กั ษะความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ ให้มีกิ จกรรมพี่ ติวน้องอย่าง
ต่อเนื่องผ่านชมรมวิชาการ และกลุ่มอิสระ
2) จัด ให้ มี กิ จกรรมส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้านภาษาอัง กฤษตามความเหมาะสมในโอกาสต่ า งๆโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวต่างประเทศ ให้กบั นักศึกษาทั้งส่ วนที่ตอ้ งการปรับพื้นฐานและส่ วนที่ตอ้ งการ
ฝึ กฝนพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
3) จัดทา “คู่มือการเรี ยน” สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่มีเนื้ อหาครอบคลุ มถึงทักษะการจดบันทึ ก
ในห้ องเรี ยน การอ่ าน การเขี ยน และข้อแนะนาเพื่ อการประสบความส าเร็ จในการเรี ย นใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนะนาและมอบให้นกั ศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4) จัดให้มีค่ายเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเตรี ยมความพร้อมในด้านการเรี ยน
การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และทักษะการทางานร่ วมกัน
5) จัดให้มีทุนการศึกษาซึ่ งดูแลโดยคณะทางานจากงานพัฒนานักศึ กษา เพื่อช่ วยเหลื อนักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา/ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่
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
คาดว่าจะจบการศึกษา
80
80
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
3,170,000.00
1,594,600.00
6,627,700.00
11,392,300.00

2560
3,487,000.00
1,754,060.00
6,760,254.00
12,001,314.00

ปี งบประมาณ
2561
3,835,700.00
1,929,466.00
6,895,459.08
12,660,625.08

2562
4,219,270.00
2,122,412.60
7,033,368.26
13,375,050.86

2563
4,641,197.00
2,334,653.86
7,103,701.94
14,079,552.80
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
หมวด เงิน

2559

ปี งบประมาณ
2561

2560

2562

2563

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,394,388.99

5,718,052.33

6,061,135.47

6,424,803.60

6,810,291.82

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (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. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

730,653.42

803,718.76

884,090.64

972,499.70

1,069,749.67

12,425,207.60

14,021,969.32

15,885,463.98

18,065,588.74

20,671,984.02

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

3,261,042.65

15,686,250.25

17,283,011.97

19,146,506.63

21,326,631.39

23,933,026.67

80

160

240

320

320

196,078.13

108,018.82

79,777.11

66,645.72

74,790.71

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์ (ค่าเสื่ อมราคา)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชั้นเรี ยนเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่ วยกิ ตได้ท้ งั นี้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี
2) นักศึ กษาสามารถลงทะเบี ยนเรี ยนบางรายวิชาที่ มหาวิทยาลัยอื่ นแล้วโอนหน่ วยกิ ตได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอื่น
สามารถมาเรี ยนบางรายวิชาในหลักสู ตรนี้ แล้วโอนหน่ วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด
ทั้ง นี้ การลงทะเบี ย นเรี ย นข้า มมหาวิ ท ยาลัย นั้ น จะต้อ งเป็ นไปตามระเบี ย บของทั้ง สอง
มหาวิทยาลัย
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2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลัก สู ต รนี้ มี ร ายวิ ช าที่ จ ัด การเรี ย นการสอนแบบ Active Leaning ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 60 ของ
รายวิชาในหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน (ตามความสมัครใจ)

แผนการศึกษา
แผนปกติ
แผนสหกิจศึกษา
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)

32

32

14
12
6

14
12
6

92

92

65
27

68
24

6
300 ชั่วโมง

6
-

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 32 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จานวน 14 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ จานวน 8 หน่วยกิต
001-131 สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities I
895-135 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(2-2-5)
Life Aesthetics
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***-*** พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
001-101 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 2
Co-Curricular Activities II
895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียนรายงาน
Using the Library and Report Writing
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
Information Searching and Academic Writing
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
Communication Skills
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
Wisdom of Living
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Society and Thai Culture
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
Critical Thinking
895-211 ประชากรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
Population and Quality of Life Development
895-212 ปัญหาสังคม
Social Problems
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
Religion and Thai Culture
895-223 มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี
Human and Art and Music

3(2-2-5)
1(0-0-3)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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895-232 การวาดเส้นและระบายสี
2(1-2-3)
Drawing and Painting
895-301 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนโดยเลือกจากรายวิชากลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรื อรายวิชาศึกษาทัว่ ไปอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสู ตร
1.2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านภาษา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
890-211 เสริ มทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
Improving Listening Skill in English
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Consolidating Listening and Speaking Skills in English
890-215 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
Learning English Through Cultures
890-221 การปรับปรุ งการอ่านภาษาอังกฤษ
Improving Reading in English
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Functional Reading
890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Writing
890-231 การสื่ อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Communication to English in Science and Technoloy

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
3(3-0-6)
English for Business
นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นกลุ่มวิชาภาษา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสู ตร
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
และเลือกเรี ยน อีกจานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Man and Science
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computers and Applications
นอกจากรายวิช าที่ ก าหนดข้างต้น แล้ว นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อกเรี ย นรายวิช าอื่ น กลุ่ ม วิช า
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสู ตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 92 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.1) กลุ่มวิชาแกน

322-173
322-174
460-101
874-193

875-103
875-104

แผนการศึกษาแบบปกติ
กลุ่มวิชาแกน จานวน 65 หน่ วยกิต
คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
Fundamental Mathematics I
คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
Fundamental Mathematics II
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
General Principles of Law
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I

3(3-0-6)

322-173

3(3-0-6)

322-174

3(3-0-6)

460-101

3(3-0-6)

874-193

4(4-0-8)

875-103

4(4-0-8)

875-104

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาแกน จานวน 68 หน่ วยกิต
คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
Fundamental Mathematics I
คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
Fundamental Mathematics II
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
General Principles of Law
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I

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

4(4-0-8)
4(4-0-8)
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875-205
875-206
875-207
875-208
875-309
875-310

875-311
875-312
875-313
875-314

875-415
875-416
875-417

แผนการศึกษาแบบปกติ
กลุ่มวิชาแกน จานวน 65 หน่ วยกิต
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4(4-0-8)
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4(4-0-8)
Macroeconomics II
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
Mathematical Economics
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
Statistics for Economists
เศรษฐมิติเบื้องต้น
4(4-0-8)
Introduction to Econometrics
เศรษฐศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
การธนาคารเบื้องต้น
Introduction to Economics of
Money and Banking
เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Economics
การวิเคราะห์โครงการ
4(4-0-8)
Project Analysis
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Economy, Local Economy and
Sufficiency Economy
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methods in Economics
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Economics
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(0-0-9)
Research Project in Economics

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

875-311
875-312
875-313
875-314

875-415
875-416
875-492

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาแกน จานวน 68 หน่ วยกิต
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4(4-0-8)
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4(4-0-8)
Macroeconomics II
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
Mathematical Economics
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
Statistics for Economists
เศรษฐมิติเบื้องต้น
4(4-0-8)
Introduction to Econometrics
เศรษฐศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
การธนาคารเบื้องต้น
Introduction to Economics of
Money and Banking
เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Economics
การวิเคราะห์โครงการ
4(4-0-8)
Project Analysis
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Economy, Local Economy and
Sufficiency Economy
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methods in Economics
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Economics
สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
Cooperative Education

20
2.2) กลุ่มวิชาชี พเลือก
แผนการศึกษาแบบปกติ
กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน 27 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ1
จานวน 27 หน่วยกิต หรื อ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ1
จานวน 18 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนจากวิชาชีพเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์2 จานวน 9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน 24 หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้องเรี ยนสหกิ จศึ กษาจานวน 6 หน่ วยกิ ต
ในช่ วงภาคการศึ กษาที่ 2 ของ ปี การศึ กษาที่ 4 โดยต้องท า
แผนการเรี ยนสหกิ จศึ กษาจานวนอย่างน้อย 16 สัปดาห์ และ
สามารถเลือกเรี ยนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ1
จานวน 24 หน่วยกิต หรื อ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ1
จานวน 18 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนจากวิชาชี พเลื อกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์2 จานวน 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ
จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2
จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสู ตรกาหนดไว้ โดยจะเป็ นวิชาใดบ้างนั้นให้อยู่
ในความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1

กลุ่มวิชาชี พเลือกประกอบด้ วย 2 ส่ วนดังนี้
1) วิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 10 กลุ่มวิชา มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี จานวน 3 วิชา
875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
Microeconomics III
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
Macroeconomics III
875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
Special Topics in Economic Theory
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ จานวน 4 วิชา
875-424 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
875-425 เศรษฐมิติ 2
Econometrics II

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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875-426 เศรษฐศาสตร์ พลวัตเบื้องต้น
Introduction to Dynamic Economics
875-427 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
Special Topics in Quantitative Economics
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร จานวน 4 วิชา
875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
875-430 เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยตลาดเงิน
Economics of Financial Market
875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Special Topics in Economics of Money and Banking
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ จานวน 3 วิชา
875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ
Government Expenditure Theory and Policies
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
Tax Theory and Policy
875-434 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
Special Topics in Public Economics

3(3-0-6)
3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)

กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ จานวน 5 วิชา
875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6)
และประเทศญี่ปุ่น
ASEAN, People's Republic of China, and Japan Economy
875-436 เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Economics
875-437 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
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875-438 เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
Economics of International Integration
875-439 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
Special Topics in International Economics
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม จานวน 4 วิชา
875-340 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
Economics of Industrialization
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization
875-443 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Economics
กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา จานวน 6 วิชา
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
Community Economy
875-245 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
Buddhism Economics
875-346 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Development Economics
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Theory and Philosophy of Sufficiency Economy
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง
Urban Economics
875-449 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒั นา
Special Topics in Development Economics

3(3-0-6)
3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
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กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 7 วิชา
875-350 เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Ecological Economics
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Economics of Natural Resources
875-352 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
875-353 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
875-354 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
3(3-0-6)
Coastal Resource Economics
875-455 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ:
3(3-0-6)
กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
Environmental and Natural Resource Economics:
A Case Study of Songkhla Lake
875-456 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม3(x-y-z)
และทรัพยากรธรรมชาติ
Special Topics in Environmental
and Natural Resource Economics
กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม จานวน 5 วิชา
875-257 เศรษฐศาสตร์ อิสลามเบื้องต้น
Introduction to Islamic Economics
875-358 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Fiqh for Economics and Management
875-459 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิในเศรษฐศาสตร์อิสลาม
Theory and Practice in Islamic Economics
875-460 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์ อิสลาม
History of Islamic Economics Thought
875-461 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม
Special Topics in Islamic Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
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กลุ่มที่ 10 อื่นๆ จานวน 17 วิชา
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ
Comparative Economic System
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
Cultural Economics
875-364 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thoughts
875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
875-366 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
875-368 เศรษฐศาสตร์ กบั กฎหมาย
Law and Economics
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
Economics of Information
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
875-371 เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
Transportation Economics
875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Economics of Human Resources
875-373 เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว
Tourism Economics
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์
Game Theory and Economic Application
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม
Behavioral Economics and Application to Game Theory
875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
Economic Evaluation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Agricultural Economics
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing and Product Prices
หากนักศึกษาสนใจเลือกเรี ยนวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรที่นอกเหนื อจากที่ระบุไว้
ให้เสนอขอความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) วิชาชีพเลือกนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในระดับปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ภายใต้ค วามเห็ นชอบจากสาขาวิช า จานวน 9 หน่ วยกิ ต ส าหรั บ แผนการศึ ก ษาแบบปกติ (และจานวน 6
หน่วยกิตสาหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) จาก 4 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
หากนั ก ศึ ก ษาสนใจเลื อ กเรี ยนวิ ช านอกสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ จ าก ภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในระดับปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
กรณี เลือกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆให้ผา่ นความเห็นชอบของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
4) หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ *
Internship in Economics
หมายเหตุ

300 ชัว่ โมง

* การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นทางเลือกให้นักศึกษาที่ สนใจตามความสมัครใจ ถ้านักศึ กษามีความ
ประสงค์จะฝึ กงานในประเทศ จะต้อ งลงทะเบี ยนในรายวิชาฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้น ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ถ้า นัก ศึ ก ษามี ค วามประสงค์เข้าร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นระหว่า งสถาบัน การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศที่ มีส าระประสบการณ์ เที ยบเท่ าการฝึ กงาน (โดยความเห็ น ชอบของสาขาวิชา) นักศึ กษา
สามารถลงทะเบียนภายใต้รายวิชาฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกลงทะเบียน เรี ยนในชั้นปี และภาค
การศึ กษาที่ เดิ นทางไปฝึ กงาน ซึ่ งเป็ นการลงทะเบี ยนเพิ่มเติม โดยนักศึ กษาไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการฝึ กงาน
ภายในประเทศ
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3.1.4 ความหมายของรหัสวิชาและหน่ วยกิต
คาอธิบายรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาของรายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ รหัส
ตัวเลขมีท้ งั หมด 6 ตาแหน่ง ซึ่ งมีความหมายดังนี้
1) เลขรหัส 3 ตาแหน่งแรก แสดงถึงรหัสวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสวิชาดังนี้
875
= รหัสวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
876
= รหัสวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เปิ ดสอนให้กบั หลักสู ตรอื่น ๆ
2) รหัสตัวเลขสามตาแหน่งหลัง
เลขรหัส ตาแหน่ งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี ของนักศึกษาที่เรี ยนตาม
แผนการศึกษาปกติ
ตาแหน่ งที่ 5 หมายถึง รหัสประจาหมวดวิชาที่เปิ ดสอน
มีความหมายดังนี้
0 และ 1
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
2-7
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชี พ (เลือก)
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชี พ (เลือก)
กลุ่มวิชาฝึ กงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
ตาแหน่ งที่ 6 หมายถึง ลาดับที่รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา
คาอธิบายจานวนหน่ วยกิต
เลขรหัสจานวนหน่วยกิต ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก แปลความหมาย ดังต่อไปนี้
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่หนึ่ง หมายถึง จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
เช่น ตัวอย่าง 3(3-0-6) แปลความหมาย ได้ดงั ต่อไปนี้
เลขตัวที่ 1 คือ “3”
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต
เลขตัวที่ 2 คือ “3”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 3 ชัว่ โมง
เลขตัวที่ 3 คือ “0”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์ 0 ชัว่ โมง
เลขตัวที่ 4 คือ “6”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาต่อด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 2 ชัว่ โมง
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ในคาอธิ บายรายวิชาอาจมี คาต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่ งมีความมีความหมายเฉพาะที่
ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ งๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่ จะมาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดับขั้นใดๆ ก็ได้
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ งๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมิ นผลการเรี ยนมาแล้ว ก่ อนหน้าที่ จะมาลงทะเบี ยนเรี ยนวิชานั้น และในการประเมิ นผลนั้น จะต้อ ง
ได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรื อ ได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S
2. รายวิชาบังคับเรียนร่ วม (Corequisite)
หมายถึ ง รายวิชาที่ผลู ้ งทะเบียนรายวิชาหนึ่ งๆ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไป หรื อเคย
ลงทะเบียนเรี ยนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้
อนึ่ งการที่ รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับ เรี ยนร่ วมของรายวิชา A มิ ได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็ น
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ งๆ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไปใน
การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็ นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับ
เรี ยนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ
และในคาอธิบายรายวิชาปรากฏชื่ อรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน
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3.1.5 แผนการศึกษา
3.1.5.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
001-131
สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
322-173
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
315-201
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
460-101
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจ
3(3-0-6)
875-103
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
4(4-0-8)
890-101
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
***-***
พลศึกษา*
1(x-y-z)
รวม
19-20(x-y-z)
หมายเหตุ *ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 หรื อภาคการศึกษาที่ 2 ก็ได้

ภาคการศึกษาที่ 2
322-174
875-104
895-135
890-102
***-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 2
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
4(4-0-8)
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(2-2-5)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
พลศึกษา*
1(x-y-z)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (เลือก)
3(x-y-z)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)
3(x-y-z)
รวม
19-20(x-y-z)
หมายเหตุ: สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
890-100 Preparatory Foundation English
890-101 Fundamental English Listening and Speaking
890-102 Fundamental English Reading and Writing
ตามแผนการเรี ยนวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ภาคการศึกษาที่ 1
874-193
875-101
875-205
875-207
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-206
875-208
***-***
***-***
***-***

ปี ที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4(4-0-8)
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)
3(x-y-z)
วิชาภาษา (เลือก)
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4(4-0-8)
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาภาษา (เลือก)
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
รวม
17(x-y-z)

หมายเหตุ
* วิชาชีพเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ 3 รู ปแบบดังนี้
1. เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 27 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อ
2. เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจากวิชาเลือก
นอกคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสู ตรกาหนดไว้ ภายใต้ความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อ
3. เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกและทาสหกิจศึกษา (ดูในแผนการศึกษาที่ 2 แบบสหกิจศึกษา)
แนวทางการเลือกเรียนวิชาชีพเลือก
นักศึกษาควรเลือกวิชาชีพเลือกตามความถนัดและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรื อการธนาคาร ควรเลือกวิชาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริ หารธุรกิจ
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล หรื อสนใจสร้างอาชีพด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้จากทุกกลุ่มตาม
ความถนัด หรื อตามความสนใจในงานที่สนใจ
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในด้านงานวิชาการ ควรเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
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ภาคการศึกษาที่ 1
875-309
875-310
***-***
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-311
875-312
875-313
***-***
***-***
875-391

ปี ที่ 3
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐมิติเบื้องต้น
4(4-0-8)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้น
3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการ
4(4-0-8)
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ **
300 ชัว่ โมง

หมายเหตุ
* ดูหมายเหตุทา้ ยแผนการเรี ยนของ ปี ที่ 2
** การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นทางเลื อกให้นักศึกษาที่ สนใจ โดยนักศึกษาที่มี ความประสงค์จะ
ฝึ กงานในประเทศ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งลงทะเบี ย นในรายวิ ช าฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้น ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
กรณี ที่ นัก ศึ ก ษามี ค วามประสงค์เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ ยนระหว่างสถาบัน การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศที่ มีสาระประสบการณ์ เที ยบเท่าการฝึ กงาน (โดยความเห็ นชอบของสาขาวิชา) นักศึ กษา
สามารถลงทะเบียนภายใต้รายวิชาฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกลงทะเบียน เรี ยนในชั้นปี และภาค
การศึกษาที่เดิ นทางไปฝึ กงาน ซึ่ งเป็ นการลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยนักศึกษาไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการฝึ กงาน
ภายในประเทศ
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ภาคการศึกษาที่ 1
875-314
875-415
875-416
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-417
***-***
***-***

ปี ที่ 4
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น
3(3-0-6)
และเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ **
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
รวม
15(x-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ **
3(0-0-9)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
รวม
9(x-y-z)

หมายเหตุ
* ดูหมายเหตุทา้ ยแผนการเรี ยนของ ปี ที่ 2
** จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื่องกัน เน้นการเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิจากโจทย์วจิ ยั ในสถานการณ์จริ ง
ต่อเนื่องกันในสองวิชานี้ ตามลาดับ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และการประสานงานของ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
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3.1.5.2

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
001-131
สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
322-173
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
315-201
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
460-101
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจ
3(3-0-6)
875-103
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
4(4-0-8)
890-101
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
***-***
พลศึกษา*
1(x-y-z)
รวม
19-20(x-y-z)
หมายเหตุ *ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 หรื อภาคการศึกษาที่ 2 ก็ได้

ภาคการศึกษาที่ 2
322-174
875-104
895-135
890-102
***-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 2
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
4(4-0-8)
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(2-2-5)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
พลศึกษา*
1(x-y-z)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (เลื อก)
3(x-y-z)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)
3(x-y-z)
รวม
19-20(x-y-z)
หมายเหตุ: สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
890-100 Preparatory Foundation English
890-101 Fundamental English Listening and Speaking
890-102 Fundamental English Reading and Writing
ตามแผนการเรี ยนวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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874-193
875-101
875-205
875-207
***-***
***-***

875-206
875-208
***-***
***-***
***-***

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4(4-0-8)
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)
3(x-y-z)
วิชาภาษา (เลือก)
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4(4-0-8)
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาภาษา (เลือก)
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
รวม
17(x-y-z)

หมายเหตุ * วิชาชีพเลือก หากนักศึกษาประสงค์จะทาสหกิจศึกษาจะต้องเรี ยนสหกิจศึกษา และเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกได้ ดังนี้
1) เลือกเรี ยนสหกิจศึกษาจานวน 6 หน่วยกิต ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4 โดยต้องทาแผนการเรี ยนสหกิจ
ศึกษาจานวนอย่างน้อย 16 สัปดาห์ (ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม - สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ) และ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือก ดังนี้
2.1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 24 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อ
2.2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเลือก
เรี ยนจากวิชาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสู ตร
กาหนดไว้ ภายใต้ความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
แนวทางการเลือกเรียนวิชาชีพเลือก
นักศึกษาควรเลือกวิชาชีพเลือกตามความถนัดและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรื อการธนาคาร ควรเลือกวิชาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริ หารธุรกิจ
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล หรื อสนใจสร้างอาชีพด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้จากทุกกลุ่มตาม
ความถนัด หรื อตามความสนใจในงานที่สนใจ
- นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในด้านงานวิชาการ ควรเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
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875-309
875-310
***-***
***-***
***-***

875-311
875-312
875-313
***-***
***-***
***-***

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐมิติเบื้องต้น
4(4-0-8)
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารเบื้องต้น
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้น
3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการ
4(4-0-8)
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)

หมายเหตุ
* ดูหมายเหตุทา้ ยแผนการเรี ยนของ ปี ที่ 2

35

875-314
875-415
875-416
***-***
***-***

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น
3(3-0-6)
และเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก*
3(x-y-z)
รวม

15(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ *
6(0-0-18)

รวม

6(x-y-z)

หมายเหตุ
* รายวิชา 875-492 สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
ดูหมายเหตุทา้ ยแผนการเรี ยนของ ปี ที่ 2

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
อยูใ่ นภาคผนวก ข หน้า 72

3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
สู งสุ ดถึงระดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ปริญญาตรี)
ชื่ อสกุล

ลาดับ
ที่

1.

อาจารย์

อาจารย์

นายสิ นาด ตรี วรรณไชย*
3-9003-00354-72-6

นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์*
3-9098-00078-07-6

สาขาวิชา

Ph.D.

Economics

M.A.

Economics (English
Language program)
เศรษฐศาสตร์
Economics

ศ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง)

ปี
พ.ศ.

2559 2560 2561 2562

University of Adelaide,
Australia
ม.ธรรมศาสตร์

2557

180

180

180

180

ม.ธรรมศาสตร์
University of
Massachusetts, USA
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

2542
2557

180

180

180

180

สถาบัน

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

2546

2544
2541
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2.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
สู งสุ ดถึงระดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ปริญญาตรี)
ชื่ อสกุล

ลาดับ
ที่

3.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ
1-8399-00091-36-2

Docteur
Master EconomieGestion
พบ.ม.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมัย โกรทินธาคม
3-1014-00101-19-4

5.

อาจารย์

นางสาวโชติมา พรสว่าง
3-9098-00855-18-8

หมายเหตุ 1.
2.

สาขาวิชา
สถาบัน
Economics

Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ

บัญชีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.

การเงิน
สหวิทยาการ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Economics

ศ.ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

Universite
Montpellier I, France
Universite
Montpellier I , France
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ม.หอการค้าไทย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
North Carolina State
University, USA.
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

ปี
พ.ศ.

2559 2560 2561 2562

2553

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2547
2537
2529
2560
2543
2536
2558
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4.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

2546
2544

มติคณะกรรมการวิชาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(4/2560)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสู ตร

3.2.2 อาจารย์ ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

1.

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

นายสิ นาด ตรี วรรณไชย*
3-9003-00354-72-6

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)
Ph.D.
M.A.

3.

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์*
3-9098-00078-07-6

นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ
1-8399-00091-36-2

วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง)
Docteur
Master EconomieGestion
พบ.ม.

สาขาวิชา
ปี
พ.ศ.

2559 2560 2561 2562

University of Adelaide,
Australia
ม.ธรรมศาสตร์

2557

180

180

180

180

ม.ธรรมศาสตร์
University of
Massachusetts, USA
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

2542
2557

180

180

180

180

Universite
Montpellier I, France
Universite
Montpellier I , France
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2553

180

180

180

180

สถาบัน
Economics
Economics (English
Language program)
เศรษฐศาสตร์
Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

Economics

Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ

2546

2544
2541

2547
2537

38

2.

ศ.บ.
Ph.D.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์

นางสาวปพิชญา แซ่ลิ่ม

ศ.บ.
ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

1-9098-99014-13-3

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

นายสมัย โกรทินธาคม
3-1014-00101-19-4

5.

อาจารย์

นางสาวโชติมา พรสว่าง
3-9098-00855-18-8

7.

8.

อาจารย์

อาจารย์

นายรัฐวิชญ์ ไพรวัน2
1-8099-00137-56-7

นายเฉลิม ใจตั้ง
1-5299-00378-21-4

สถาบัน
ม.หอการค้าไทย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
North Carolina State
University, USA.
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานคริ นทร์

ปี
พ.ศ.
2529
2560
2543
2536
2558

2559 2560 2561 2562

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2557

180

180

180

180

2555
2558

180

180

180

180

2546
2544
2556
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ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

การเงิน
สหวิทยาการ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Economics

4.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)
บัญชีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

6.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

2552

2551

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

9.

10.

12.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวจริ ยภัทร รัตโณภาส
5-9306-90006-88-1
นายนัฐพร โรจนหัสดิน1-839900091-36-2

นายสุกาพล จงวิไลเกษม
3-9098-00488-81-9

นายปฐมวัตร จันทรศัพท์
3-1017-02311-18-3

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)
ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์
Economics

N.Sc.

Economic

B.A.

Economic

Ph.D.

Economics

M.A.
ศ.บ.
Ph.D.

Economics (English
Language program)
เศรษฐศาสตร์
Economics

ศ.ม.
ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ปี
พ.ศ.

2559 2560 2561 2562

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
University of York,
UK
University of Dalanj,
UK
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Michigan State
University, USA
ม.ธรรมศาสตร์

2550

180

180

180

180

2546
2561

-

-

180

180

180

180

180

180

ม.ธรรมศาสตร์
University of Hawai’I,
USA
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

2543
2559

180

180

180

180

สถาบัน

2558
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11.

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

2551
2558
2546

2546
2543

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

13

อาจารย์

14.

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

นางสาวอีวา ไอยรากาญจนกุล
1-9098-00479-10-4
นายวิทวัส เหมทานนท์1
3-8004-00029-08-9

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
วท.บ.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

2558
2555
2551
2545

2559 2560 2561 2562
180

180

180

180

-

-

-

-

หมายเหตุ 1. อ.วิทวัส เหมทานนท์ ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ณ Lincoln University, ประเทศนิวซีแลนด์
2. อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน ลาศึกษาต่อ ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ณ Xiamen University, ประเทศจีน

41

42
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จดั ให้มีรายวิชา 875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ จานวน
300 ชัว่ โมง และรายวิชา 875-492 สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกฝึ กงาน หรื อ
เลือกสหกิจศึกษา หรื อเลือกกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่างๆได้ตามความสนใจ ภายใต้แผนการเรี ยนที่กาหนด
และการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
1) ได้ฝึกความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต สัมมาคารวะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เรี ยนรู ้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงความรู ้และทักษะต่างๆ ที่เรี ยนมา รวมทั้งสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง
3) มีประสบการณ์การใช้ชีวติ ในงานอาชีพในสถานการณ์จริ ง และสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม
4) ได้ฝึกฝนทักษะการเป็ นผูร้ ่ วมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ระเบียบวินยั
การตรงเวลา และการปรับตัวทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในสถานประกอบการ
5) ได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื บค้นข้อมูล และการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ตามความเหมาะสม
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3 ของหลักสู ตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ จานวน 300 ชัว่ โมง
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
กาหนดให้รายวิชา 875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ และรายวิชา 875-417 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ เรี ยนต่อเนื่ องกันในปี การศึกษาที่ 4 โดยใช้การสอนในรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิจากสถานการณ์
จริ ง ภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การฝึ กการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ในการค้นหาคาตอบตามกระบวนการการวิจยั ด้วย
การปฏิ บ ัติ จ ริ ง โดยจะเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จ ัย ภายใต้ร ายวิ ช า 875-415 วิ ธี วิ จ ัย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 และปฏิ บ ัติ ก ารวิ จยั อย่า งต่ อ เนื่ อ งในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ในรายวิช า
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875-417 โครงงานวิจ ัย ทางเศรษฐศาสตร์ โดยจัด ให้ มี ก ารน าเสนอผลการศึ ก ษา รวมทั้ง กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันตามความเหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) ได้ฝึกความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2) มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ เครื่ อ งมื อทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาโจทย์วจิ ยั
3) นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง
4) ได้ฝึกฝนทักษะการทางานร่ วมกัน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ระเบียบวินยั การ
ตรงเวลา และการปรับตัวทางานร่ วมกับทีมงานได้มีประสิ ทธิภาพ
6) ได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื บค้นข้อมูล และการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ตามความเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) จัดเตรี ยมข้อมู ลพื้นฐานที่ จาเป็ น และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยการปฏิบตั ิจริ งต่อนักศึกษา
2) มอบหมายให้อาจารย์ในสาขาเป็ นที่ปรึ กษางานวิจยั ของนักศึกษา ตามประเด็นปั ญหาที่อาจารย์
ถนัด
3) กาหนดให้การปฏิบตั ิของนักศึกษาเป็ นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิ น 2 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา 1
คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมตามความเหมาะสม
4) จัดเตรี ยมการบรรยายพิ เศษเพิ่ มเติ มในประเด็ นส าคัญ และทบทวนในประเด็ นที่ เป็ นปั ญ หา
ร่ วมกัน
5) จัดให้ มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ระหว่างโครงการวิจยั ของนัก ศึ ก ษา โดยมี อาจารย์ที่
ปรึ กษาช่วยให้ความเห็น
6) จัดสรรงบประมาณ และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุ นการวิจยั ของนักศึกษา รวมถึ ง
การสนับสนุนให้นกั ศึกษาจัดทาข้อเสนอขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนตามความเหมาะสม
7) มีการประชุมติดตามผลการปฏิบตั ิของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอโดยคณาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการวิจยั
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล จาก 4 ส่ วน ได้แก่
1) ผลงานวิจยั
2) ทักษะการนาเสนอหัวข้อวิจยั และการรายงานผล
3) ความรับผิดชอบ และความใส่ ใจในงาน
4) การมีส่วมร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน เช่นฟังการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูป้ ระเมินข้อ 1) – 3) และผูป้ ระสานงานรายวิชาจะประเมินในข้อ
4)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษกลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 กาหนดให้มีรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหา
1. ทักษะการวิเคราะห์
เป็ นฐาน เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กฝนทัก ษะการเรี ย นรู ้
การมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล
การค้นคว้าข้อมูล การสรุ ปข้อมูล การวิเคราะห์ การตั้ง
การประยุกต์ทฤษฎี ในศาสตร์ ที่ศึกษากับ
คาถามและตอบคาถาม การถ่ายทอดความรู ้ รวมถึงการ
สถานการณ์ จ ริ ง การวิ เคราะห์ ปั ญ หา
ท างานร่ วมกัน การฝึ กภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิ ก
และสาเหตุ ที่ ค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น การ
กลุ่มที่ดี
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ องมื อ ทางสถิ ติ หรื อ
คณิ ตศาสตร์ หรื อเศรษฐมิ ติ เพื่ อ ใช้ 1.2 จัดให้มีการเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิจริ ง ในรายวิชา
วิธี วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ และวิช าโครงงานวิจยั ทาง
วิ เคราะห์ ปั ญ หา และการเสนอแนะ
เศรษฐศาสตร์ โดยเชื่ อมโยงสองรายวิช านี้ เข้า ด้ว ยกัน
แนวทางแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ด้วย
เพื่อฝึ กให้นักศึกษาได้นาความรู ้ ที่เรี ยนมาแก้ปัญหาใน
ตนเอง
สถานการณ์ที่เป็ นจริ ง และทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
2. ทักษะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.1 กาหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ยน
การสามารถในการใช้เทคโนโลยี
การสอน แบบฝึ กหัดในวิชาต่างๆ และการฝึ กปฏิบตั ิใน
สารสนเทศ ในการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้
โครงการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
การใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาวิช า
โจทย์ปัญหาต่างๆ และการนาเสนอผล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
การศึกษาโดยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
3. การมีจิตสาธารณะและการทางานร่ วมกัน 3.1 การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มตาม
เป็ นทีม
ความสนใจในประเด็ น การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ การ
มีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
รณรงค์ ส ร้ า งเสริ มระเบี ย บวิ นั ย ในสั ง คม หรื อ การ
มีภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกระตุน้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง และ
ความคิดสร้างสรรค์และการทางานเป็ นทีม รวมทั้งการ
รับผิดชอบต่องานในกลุ่ม และการไม่
จัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ละเลยที่จะทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.1 การผสมผสานสื่ อการเรี ยนการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ
4. ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
มีความคุน้ เคยในการใช้ตาราเรี ยนเป็ น
เพื่ อให้นัก ศึ กษาได้ปรั บ ตัวและคุ น้ ชิ นกับการใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ สามารถในการใช้
และกาหนดให้วิชาทางเศรษฐศาสตร์ ที่เปิ ดสอนในคณะ
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและการ
ทั้งหมดใช้ตาราเรี ยนภาษาอังกฤษที่ผา่ นการคัดเลือกโดย
สื่ อสารเบื้องต้นได้
สาขาวิชาฯ
4.2 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอก
ชั้นเรี ยน โดยการเรี ยนกับเจ้าของภาษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ
2) ซื่อสัตย์สุจริ ต
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) ยึดแนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม
5) ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าความเป็ นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและนานาชาติ และดาเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การรณรงค์และปลูกฝังจิตสานึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2) การเป็ นแบบอย่างของอาจารย์ในด้านการมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมเชิดชูนกั ศึกษาดีเด่นในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสาธารณะ
4) มีการคุมสอบที่เข้มงวดและดาเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
5) ปลูกฝังวินยั การใช้งบประมาณอย่างโปร่ งใสในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
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6) ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อสร้างวัฒนธรรมในการให้เกี ยรติ เคารพในสิ ท ธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
7) สอดแทรกหลักการตัดสิ นใจต่าง ๆ บนพื้นฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และกติกาของ
สังคม โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนและการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) พิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
3) ประเมินจากข้อเสนอแนะของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามปริ มาณการทุจริ ตในการสอบและกิจกรรมต่าง ๆ
5) สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
6) รับฟังข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
7) สังเกตจากผลงานและกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและทักษะการวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2) มีความรู ้ และตระหนักเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้ใหม่ๆ ในศาสตร์ที่ศึกษา
3) มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) กาหนดให้ใช้ตาราที่ได้มาตรฐานระดับสากลเป็ นตาราหลักประกอบการเรี ยนการสอน
2) จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชาที่เหมาะสม
3) สร้างบรรยากาศทางวิชาการเสริ มหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง เช่ น โครงการเสวนา “คุยไป
คิดไป จุดไฟปั ญญา” การแข่งขันตอบปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์ ภายใน การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการเข้าร่ วมจัดกิจกรรมและจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ทฤษฎีในศาสตร์ ที่ศึกษา และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริ ง
2) สามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการตั้ง ค าถามการแก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น โดยก าหนดให้ มี ร ายวิ ช า
โครงการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ , การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์
2) ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และบูรณาการศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2) สั ง เกตทัก ษะการเรี ย นรู ้ การหาแหล่ ง ข้อมู ล และข้อ เท็ จจริ ง การสรุ ป ข้อ มู ล การ
วิเคราะห์ ตั้งคาถามและตอบคาถามต่าง ๆ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วมกลุ่ม
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกัน มีภาวะการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง และรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม
2) มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่เน้นการทางานร่ วมกันทั้งในและนอกหลักสู ตร
2) จัดบรรยายพิเศษโดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความรู ้
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2) ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม
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3) สังเกตการมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม ในการวิเคราะห์ ปั ญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของ
ตนเองและกลุ่ม ตลอดจนรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ หรื อเศรษฐมิติ เพื่ อ
ใช้วเิ คราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
2) สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการฟั ง
พูด อ่าน และเขียน
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บรรยายความรู ้ ด้านทฤษฎี เครื่ อ งมื อทางสถิ ติ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเศรษฐมิ ติ ในการ
วิเคราะห์ต่าง ๆ
2) ฝึ กปฏิบตั ิโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ ร่ วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) มีการนาเสนอผลการศึกษา พร้อมทั้งฝึ กตั้งคาถามและให้คาตอบและคาอธิ บายได้อย่าง
เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลการเรี ยนและงานฝึ กปฏิบตั ิที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในลักษณะงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมนักศึ กษาสามารถสื่ อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การ
เขียน
3) ประเมินผลการนาเสนอผลการศึกษา ทักษะการตั้งคาถามและให้คาตอบและคาอธิ บาย
ได้อย่างเหมาะสม
3.

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(อยูใ่ นภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
ของหลักสู ตร
2.2 สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมประจาคณะ เพื่อพิจารณารับรอง
2.4 การประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ และสหกิ จศึกษา ประเมินจาก
สถานประกอบการและรายงานการฝึ กงาน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
3.2 เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกั มหาวิทยาลัยและคณะและให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิโดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ ยงเพื่อให้คาแนะนา
ต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริ หารวิชาการของคณะและเรื่ องของการประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่
คณะต้องดาเนินการและส่ วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
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2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
การดาเนิ นการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นาเชิงวิชาการดังนี้
2.1 การพัฒนาความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนการวัดและการประเมินผลส่ งเสริ มอาจารย์ให้
มีการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ๆ ปรับปรุ ง กระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ไปอบรมหรื อประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์จดั ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้องและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมีอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็ นผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนาติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่ อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณเป็ นแบบรวมศูนย์อยูท่ ี่คณะเศรษฐศาสตร์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้ อมด้านหนังสื อตาราและการสื บค้นผ่านฐานข้อมู ลโดยมี สานักหอสมุ ดกลางที่ มี
หนังสื อด้านการบริ ห ารจัดการและฐานข้อมู ล ที่ จะให้สื บ ค้น ส่ วนระดับ คณะมี ห นัง สื อต าราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การให้อาจารย์
และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้นอาจารย์
ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิช าจะมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่ น ๆที่ จาเป็ นนอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่ เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อสาหรับให้
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หอสมุ ดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย ในส่ วนของคณะจะมี ห้องสมุ ดย่อยเพื่อบริ การหนังสื อตาราหรื อวารสาร
เฉพาะทางและคณะได้จดั สื่ อ การสอนอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เดี ย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรั พยากร
มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานห้ องสมุ ดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่ อเข้า
หอสมุ ดกลางและท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพี ย งของหนัง สื อ ต ารา นอกจากนี้ คณะมี เจ้า หน้ า ที่ ด้า น
โสตทัศนู ปกรณ์ซ่ ึ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ ประเมินความพอเพียงและความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและได้บณ
ั ฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พเิ ศษ
ในบางรายวิช าของหลัก สู ตรจะเชิ ญ อาจารย์พิ เศษ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นนัก วิช าการ นัก ธุ รกิ จ และ
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ งให้กบั นักศึกษา
4. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
4.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่ นักศึกษา
มี ระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนโดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจะให้ ค าปรึ ก ษาทางด้า น
วิชาการ การลงทะเบียน การทากิจกรรมและการปรับตัวของนักศึกษานอกจากนี้ ยงั มีฝ่ายวิชาการที่จะช่วยให้
คาแนะนาแก่นกั ศึกษาได้อีกทาง
4.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึ กษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมิ นในรายวิชาใด สามารถที่ จะยื่นคาร้ องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดู คะแนนและวิธี การประเมิ นของอาจารย์ในแต่ ละรายวิช าได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
5.1 มี การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตทุ กปี เพื่อนาข้อมู ลมาปรับปรุ งเนื้ อหาและการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5.2 มีการสารวจการได้งานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกปี
6. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย ตัวบ่งชี้ ท้ งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงาน ตามข้อ 1-12 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ปี การศึกษา
2559
X

2560
X

2561
X

2562
X

2563
X

X

X

X

X

X

มีรายละเอีย ดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
มี การพัฒ นา/ปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

อาจารย์ป ระจาหลัก สู ต รอย่างน้อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ แห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุ ณ วุฒิ สาขา/สาขาวิช า
(ถ้ามี)
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ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
(8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้า มี ) ได้รั บ การ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปี การศึกษา
2559
X

2560
X

2561
X

2562
X

2563
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ตที่ มีต่ อบัณ ฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อน ในกรณี บางรายวิชาที่สอนเป็ นทีม
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษาในการอภิ ป ราย การซัก ถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรี ยน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน

X
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดาเนิ นการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิ บตั ิงานในรายวิชาสหกิ จศึกษาซึ่ งอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็ นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ อาจจัดประชุ มก่อนนักศึกษาจะ
ส าเร็ จการศึ ก ษา ส าหรั บ ศิ ษ ย์เก่ านั้นจะประเมิ น โดยใช้แบบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุ ม ศิ ษ ย์เก่ าตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ
ดาเนิ น การโดยสั ม ภาษณ์ จ ากสถานประกอบการที่ นัก ศึ ก ษาไปฝึ กงาน ห รื อใช้ วิ ธี ก ารส่ ง
แบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อทีป่ รึ กษา
ดาเนิ น การโดยเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ม าให้ค วามเห็ น หรื อจากข้อมู ล ในรายงานผลการด าเนิ น งาน
หลักสู ตรหรื อจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี ปรากฏในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ท ราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชากรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆได้ทนั ที ซึ่ งก็จะ
เป็ นการปรับปรุ งย่อยในการปรับปรุ งย่อยนั้นทาได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหาสาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้ง
ฉบับ นั้นจะกระทาทุ ก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่ อให้หลักสู ตรมี ความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
คาอธิบายรายวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
การเปรี ยบเทียบรายวิชาและจานวนหน่วยกิตระหว่างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรที่สะท้อน
Active Learning
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
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ภาคผนวก ก
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(สาเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2558
------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น
ป ริ ญ ญ าต รี เสี ย ให ม่ ดั ง นั้ น อ าศั ย อ าน าจ ต าม ค วาม ใน ม าต รา 15 (2) แ ห่ งพ ระ ราช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ .ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุ มครั้ง
ที่313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 จึงให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรขั้ น ปริ ญญาตรี ซึ่ งเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบข้อบังคับคาสั่งหรื อประกาศอื่นใดที่มีอยูก่ ่อนระเบียบฉบับนี้และ
มีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้ กล่าวเป็ นอย่างอื่นหรื อที่ขดั หรื อแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะ”
หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดี ข องคณ ะหรื อผู ้อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะของคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
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“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิช าหรื อหน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรสาขา
วิชาเอกที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสู ตรสาขาวิชานั้น
ข้อ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งเป็ นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้แก่
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาขั้นสู งสุ ดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
6.2 ผ่านการรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3 ไม่ เป็ นโรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงเรื้ อรั ง ที่ แ พร่ ก ระจายได้ห รื อ โรคที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
ข้อ 7 การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ี สิ ท ธิ์ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาต้องรายงานตัวและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาตาม
กาหนดและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ ต้อ งช าระให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย ให้ เป็ นไปตามรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
ภาควิ ช าต่ างๆ คณะหรื อ ภาควิช าใดมี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกับ วิ ช าการด้า นใดมหาวิ ท ยาลัย จะส่ ง เสริ ม ให้ อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นกั ศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
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9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็ นหลักโดยปี การศึกษาหนึ่งๆมี 2
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สองโดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า15สัปดาห์และมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ซ่ ึ งเป็ น
ภาคการศึ ก ษาที่ ไม่ บ งั คับ มี ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า 7 สั ป ดาห์ แต่ ให้ มี จานวนชั่วโมงเรี ย นของแต่ ล ะ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นระบบไตรภาคหรื อระบบจตุรภาคโดยให้มี
จานวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การก าหนดปริ ม าณการศึ ก ษาของแต่ ล ะรายวิช าให้ ก าหนดเป็ นหน่ วยกิ ต ตาม
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิ ป รายปั ญ หาหนึ่ งชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรื อจานวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2 – 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรื อจานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 30 – 45 ชั่ วโมงให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 การฝึ กงานการฝึ กภาคสนาม หรื อการฝึ กอื่น ๆใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่ อ
สั ป ดาห์ ตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อจานวนชั่วโมงรวมระหว่า ง 45 – 90 ชั่วโมงหรื อ เที ย บเท่ าให้
นับเป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 การศึก ษาด้วยตนเองเป็ นการศึก ษาที่ นัก ศึกษาต้องศึกษาหรื อวิเคราะห์
ด้วยตนเองเป็ นหลักโดยมีอาจารย์ผสู ้ อนให้คาปรึ กษาเช่นรายวิชาโครงงานนักศึกษา ปั ญหาพิเศษใช้เวลา 2 – 3
ชัว่ โมงต่อสั ปดาห์ ตลอดหนึ่ งภาคการศึ กษาปกติ หรื อเที ยบเท่าทั้งในห้องปฏิ บตั ิ การและนอกห้องเรี ยนให้
นับเป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึ ก ษาบางรายวิ ช าที่ มี ล ั ก ษณะเฉพาะมหาวิ ท ยาลัย อาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกาหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
เรี ยนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพการลงทะเบียนเรี ยนที่ผดิ เงื่อนไขให้ถือเป็ นโมฆะในรายวิชานั้น
ข้อ 10 การลงทะเบียนเรี ยน
10.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ละภาคการศึ กษาให้
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.2 นัก ศึ ก ษาที่ ไม่ได้ล งทะเบี ยนเรี ยนเมื่ อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติหรื อภาคฤดูร้อนจะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสาหรับภาคการศึกษานั้น
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10.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนต้องยื่นคาร้ องขอลา
พักการศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิ บตั ิดงั กล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่ อ
นักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกตินกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะกฤต ตามนัยแห่ งข้อ 12 ของระเบียบ
นี้ ต้องลงทะเบี ยนเรี ย นไม่เกิ น 16 หน่ วยกิ ต และส าหรั บ ภาคฤดู ร้อนนัก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่ เกิ น
9 หน่ ว ยกิ ต ยกเว้น นัก ศึ ก ษาในภาวะรอพิ นิ จ และนั ก ศึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤต ลงทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ เกิ น
6 หน่วยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 10.5 ต้องขออนุ ม ตั ิ ค ณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ ป รึ ก ษายกเว้น ภาคการศึ ก ษาสุ ดท้ายที่ นักศึ ก ษาจะส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรและจาเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยน โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าตาม
ข้อ 10.5 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.7 ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งหรื อจากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
10.8 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมต้องกระทาภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติหรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรื อภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อนรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยงั อยูภ่ ายใน 12 สัปดาห์หรื อเมื่อ
พ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยงั อยูภ่ ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาและผ่านอาจารย์ผสู ้ อนและรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.9.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ยกเว้นกรณี ที่มีความจาเป็ น
10.10 การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาเพิ่มจนมี จานวนหน่ วยกิ ตสู งกว่า หรื อการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะทามิได้เว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณบดีมิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ข้อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรี ยนในทุกภาคการศึกษาการวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู ้ อน หรื อผูท้ ี่
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คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนดซึ่ งอาจกระทาโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติการสังเกต
พฤติ ก รรมการเรี ยนการร่ วมกิ จกรรมการสอบหรื อวิธี อื่น ตามที่ ค ณะเจ้าของรายวิช าจะก าหนดในแต่ ล ะ
รายวิชาซึ่ งการสอบอาจมีได้หลายครั้งและการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุ ดท้ายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิ บ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรื อได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดจึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผลเว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดีเมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษา
ที่ไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั มิได้
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
หรื อสัญลักษณ์
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนนมี8ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
พอใช้
(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 การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ไ ม่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าที่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ห ลัก สู ตร
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความว่า ผล ก ารศึ ก ษ าเป็ น ที่ พ อ ใจใช้
สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความว่ า ผลการศึ ก ษาไม่ เป็ นที่ พ อใจใช้
สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
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11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆมีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบู รณ์ ใช้
เมื่ออาจารย์ผูส้ อนโดยความเห็ นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็ นสมควรให้รอการวัด
และประเมิ นผลไว้ก่อนเนื่ องจากนักศึ ก ษายังปฏิ บ ตั ิ งานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึ กษารายวิชานั้น ยังไม่
สมบูรณ์หรื อใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจาคณะตามความใน
ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนเพื่อดาเนิ นการให้
มีการวัดและประเมินผลภายใน1สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไปหรื อ1สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
หากว่านัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ัน ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้อนด้วยเมื่ อ พ้น ก าหนดดังกล่ าวยัง ไม่ ส ามารถวัด และ
ประเมินผลได้สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W หรื อ R แล้วแต่
กรณี
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุ มตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนวิ ชานั้นตามความในข้อ10.9.2 หรื อข้อ
16.1.2 แห่ ง ระเบี ย บนี้ หรื อเมื่ อ คณะกรรมการประจาคณะอนุ ม ัติใ ห้ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ I อยู่ล าพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกาหนดการวัดและประเมินผลไปเป็ น
ภาคการศึกษาปกติถดั ไปใช้ส าหรับรายวิ ชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่และมิ ใช่ รายวิชาภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งอาจารย์ผูส้ อนมี ความเห็ นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้ น1สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถดั ไปโดยมีสาเหตุอนั มิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สั ญ ลัก ษณ์ R ต้องได้รับ การอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการประจา
คณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นและนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ระดับ คะแนน E หรื อ ระดับ คะแนนอื่ น ที่ ห ลัก สู ตรก าหนดหรื อ
สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใดต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าเว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกตามหลักสู ตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปหรื อ
ได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S มิได้เว้นแต่จะเป็ นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ นอย่างอื่นการ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดที่ผดิ เงื่อนไขนี้ถือเป็ นโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มิใช่ วิชาบังคับของหลักสู ตรโดย
ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมได้การวัดและประเมินผลรายวิชานั้นให้วดั และประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์
S หรื อ U
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11.6.2 การนับจานวนหน่ วยกิ ตสู งสุ ดที่ นักศึ กษามี สิทธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ใน
แต่ละภาคการศึกษาตามความในข้อ 10.5 ให้นบั รวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
โดยไม่ นับหน่ วยกิ ตเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมเข้าด้วยแต่จะไม่นามานับ รวมในการคิ ดจานวนหน่ วยกิ ตต่ าสุ ดที่
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดโดยไม่นบั หน่ วยกิตเป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมที่ได้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้วภายหลังจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ าโดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นระดับ
คะแนนอีกมิได้เว้นแต่ในกรณี ที่มีการย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็ นวิชา
บังคับในหลักสู ตรใหม่
11.7 การนั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมให้ นั บ รวมเฉพาะหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าตาม
หลักสู ตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00 หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P แต่บางหลักสู ตรอาจกาหนดให้ได้
ระดับคะแนนสู งกว่า1.00จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษารายวิ ช าใดมากกว่าหนึ่ งครั้ งให้ นับ หน่ วยกิ ต ของ
รายวิชานั้นเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดี ยวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมิ นผลครั้ง
หลังสุ ด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุ กคนที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
11.9.1 หน่ วยจุ ด ของรายวิชาหนึ่ ง ๆคื อผลคู ณ ระหว่างจานวนหน่ วยกิ ต กับ ค่ า
ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ยประจาภาคคื อค่าผลรวมของหน่ วยจุ ดของทุ ก
รายวิช าที่ ได้ศึ กษาในภาคการศึ ก ษานั้นหารด้วยหน่ วยกิ ตรวมของรายวิช าดังกล่ าวเฉพาะรายวิช าที่ มีก าร
ประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือค่าผลรวมของหน่ วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาดังกล่ าวเฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนนและในกรณี ที่มีการเรี ยนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D D+ หรื อ E
มากกว่าหนึ่งครั้งให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุ ดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คานวณเป็ นค่าที่มีเลขทศนิยม2ตาแหน่งโดยไม่มีการปั ดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
11.10 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อมี การตรวจพบว่านักศึกษาทุ จริ ตในการวัดผลเช่ นการสอบรายวิชาใดให้ผูท้ ี่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้นหรื อผูค้ วบคุมการสอบรายงานการทุจริ ตพร้อมส่ งหลักฐานการทุจริ ตไปยังคณะ
ที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั สังกัดอยู่ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผูส้ อนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการดาเนิ นงาน
วินัยนักศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ันสั งกัดพิ จารณาโทษแล้วเสนอต่ อมหาวิท ยาลัยเพื่ อดาเนิ นการต่อไปโดยให้
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นักศึกษาที่ทุจริ ตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้ง
ภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็ นนักศึกษาและถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินยั ประการ
หนึ่งประการใดหรื อหลายประการได้อีกดังนี้
11.10.1 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ให้ ไ ด้ ร ะดั บ คะแนน E หรื อสั ญ ลั ก ษณ์ F หรื อ U ทุ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่นๆเกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้คณะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจาแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึ กษาในทุกภาคการศึกษาทั้งนี้ ไม่
นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรื อถูกให้พกั
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภทคือนักศึกษาปกตินกั ศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษา
ในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤตคือ นักศึกษาที่ได้แต้มคะแนนระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึ กษาในภาวะรอพินิจคื อนักศึกษาที่ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า
2.00 โดยให้จาแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้
12.2.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแล้วและได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษาปกติที่ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่1
12.2.2 นักศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.2.3 นัก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ นภาวะรอพิ นิ จ ครั้ งที่ 2 ที่ ไ ด้แ ต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
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ข้อ 13 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.1 การย้า ยคณะหรื อ ประเภทวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผูป้ กครองและอาจารย์ที่ปรึ กษาและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
อนุมตั ิให้ยดึ หลักเกณฑ์ดงั นี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาต้องได้ศึกษาอยูใ่ น
คณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติท้ งั นี้ ไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ลา
พักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 การก าหนดเงื่ อนไขหลักเกณฑ์ก ารให้นัก ศึ ก ษาย้ายเข้าศึ ก ษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้า
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุ มตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอาจมีสิทธิ์
ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนให้ได้สัญลั กษณ์หรื อ
ระดับคะแนนเดิ มให้นบั หน่ วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมและนามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้
ย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.3 การรับ โอนรายวิช า ที่ เป็ นรายวิ ชาเดี ยวกันกับรายวิช าในหลักสู ตรหรื อสาขาวิช าใหม่
รายวิช านั้นจะต้องมี ระดับ คะแนนตั้งแต่ D ขึ้ นไป ส่ วนการเที ยบโอนรายวิช า ที่ มี เนื้ อหาเที ยบเท่ ากัน กับ
รายวิชาในหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาใหม่ ให่มีหลักเกณฑ์ตามในข้อ 14.6
ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูท้ ี่ เคยศึ กษาในมหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ และผ่านการคัดเลื อกเข้าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีกอาจมี สิทธิ์ ได้รับการเที ยบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องดาเนิ นการขอ
เทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.2 นัก ศึกษาที่ รับ โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่ นมี สิ ทธิ์ ได้รับการพิ จารณาเที ยบ
โอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเที ยบโอนหรื อรั บโอนรายวิชาจากสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นทั้งภายในและต่าง
ประเทศต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม
ให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมและนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิ ม
อี ก เว้น แต่ เมื่ อ ผลการศึ ก ษารายวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ รายวิ ช าที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ ห รื อ ระดับ คะแนนเดิ ม ต่ า กว่า
มาตรฐานที่คณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ า
อีกได้และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
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14.6 การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องโดย
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิ มที่ นามาเที ยบโอนหรื อรั บ โอนได้จะต้องมี เนื้ อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกันและมีปริ มาณเท่ากันหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตาม
ที่ภาควิชากาหนดโดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้ มีก ารเที ยบโอนหรื อรั บ โอนรายวิชาได้ไม่ เกิ นสามในสี่ ข องจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่
14.7 การเที ย บโอนความรู ้ และการให้ ห น่ วยกิ ตจากการศึ ก ษานอกระบบ และหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเที ยบความรู ้ จะเที ยบเป็ นรายวิช าหรื อกลุ่ มรายวิช าตามหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางานจะคานึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบ
การณ์เป็ นหลัก
14.7.3 วิธีการประเมิ นเพื่ อการเที ยบความรู ้ ในแต่ ละรายวิชาหรื อกลุ่ ม รายวิช า
และเกณฑ์การตัดสิ นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนความรู ้
14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าจึง
จะให้จานวนหน่วยกิ ตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็ นระดับคะแนนและไม่นามาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรี ยนให้บนั ทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนั ทึก CS (credits
from standardized test)
14.7.5.2 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการทดสอบที่ ไม่ใช่ การทดสอบมาตรฐาน
ให้บนั ทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการประเมิ นการศึ กษาหรื อการอบรมที่ จดั
โดยหน่วยงานอื่นให้บนั ทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานให้บนั ทึ ก CP
(credits from portfolio)
14.7.6 ให้ เที ย บรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าจากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรและต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
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ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์รับรอง
15.2 การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษาและอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมายโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6 คิดเป็ นหน่วยกิต
ตามหลักสู ตรใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิตและต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่า
กว่า 2.50 หรื อเทียบเท่า
15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกาหนด
วันลงทะเบี ยนเรี ยนของภาคการศึ กษาที่ จะโอนเข้าศึ กษาพร้ อมทั้งติ ดต่อสถาบันเดิ มให้จดั ส่ งใบแสดงผล
การศึกษาและคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่ วยหรื อลากิจ
16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วันในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษาต้องได้รับการอนุ มตั ิจาก
อาจารย์ผสู ้ อนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทราบถ้าเกิน 7 วันต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษาสาหรับงานหรื อการสอบที่นกั ศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนซึ่ ง
อาจจะอนุญาตให้ปฏิบตั ิงานหรื อสอบทดแทนหรื อยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณี ที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้นกั ศึกษา
ต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอัน
สมควรคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูพ้ ิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่ าวโดยอาจอนุ มตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I
หรื อให้ยกเลิ กการลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณี พิเศษโดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุ มตั ิการขอ
ผ่อนผันโดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้ลงทะเบียน
ไปแล้วเป็ นการยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจาเป็ นพร้ อมกับมี หนังสื อ
รับรองของผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาการลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
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16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั กศึกษาจะ
ลาพักการศึกษาไม่ได้เว้นแต่กรณี ที่ป่วยหรื อถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการและหรื อ
ได้รับทุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และ
ข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นกรณี พิเศษโดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นัก ศึ ก ษาจะต้องช าระค่ ารั ก ษาสถานภาพนัก ศึ กษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่
ได้รับการอนุ มตั ิให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อน
แล้ว
16.3 ในการลาป่ วยและการลาพักการศึกษาเนื่ องจากป่ วยนักศึกษาต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ดว้ ยทุกครั้ง
16.4 การให้ พ ัก การศึ ก ษา ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ง ขึ้ น
วินิจฉัยว่าป่ วยและคณะกรรมการประจาคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรื อเป็ นอันตราย
ต่อผูอ้ ื่นคณะกรรมการประจาคณะอาจเสนอให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พักการศึกษาได้
16.5 การลาออก นัก ศึ ก ษายื่น ใบลาออกพร้ อมหนังสื อรั บ รองของผูป้ กครองผ่าน
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ ม ัติ ต่ อ อธิ ก ารบดี ผู ้ที่ จ ะได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ ล าออกได้ต้อ งไม่ มี ห นี้ สิ น กับ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาและการอนุมตั ิให้ปริ ญญา
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึ ก ษาและผ่า นการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆครบถ้ว นตาม
หลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาที่ จะรั บปริ ญญาโดยไม่มีรายวิชาใดที่ ได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้างอยู่
ทั้งนี้ นับ รวมถึ งรายวิชาที่ ได้รับการเที ยบโอนและที่ รับโอน และนักศึ กษาจะต้องผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
17.1.2 ยัง มี ส ถานภาพเป็ นนัก ศึ ก ษาอยู่และได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00 หากเป็ นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องศึกษาอยูใ่ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ อย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสู ตร 4 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็ม
เวลา
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17.1.3.2 หลักสู ตร 5 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็ม
เวลา
17.1.3.3 หลักสู ตรไม่น้อยกว่า 6 ปี สาเร็ จการศึ กษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค
การศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ ก่ อ น 20 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับกการเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชา
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยั ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบต่ า งๆ ครบถ้ ว นและไม่ มี ห นี้ สิ นใดๆต่ อ
มหาวิทยาลัย
17.1.6 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
17.2 นัก ศึ ก ษาที่ จะได้รับ การเสนอชื่ อเพื่ อรั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ หนึ่ งต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ นจานวนปี การศึ กษาต่ อเนื่ องกันตามแผนการศึก ษา
ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริ ญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินยั อย่างร้ายแรง
17.3 นัก ศึ ก ษาที่ จะได้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ สองต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้ น ไปแต่ เป็ นผูไ้ ม่ มี สิ ท ธิ์
ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่ เคยได้ระดับ คะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลัก สู ต ร
สาขาวิชานั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่ อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญา
หรื อปริ ญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
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17.5 ในกรณี ที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1 แต่ประสงค์จะขอ
เลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาออกไปโดยต้องการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาอีกอธิการบดีโดยการเสนอ
ของคณะกรรมการประจาคณะอาจอนุ มตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาโดยไม่นบั เป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมได้
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิม่ เติมได้
18.2 การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอ
เข้าศึกษาและอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่ นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษาจะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนโดยรายวิชาที่ได้รับการเที ยบโอนและรับโอนให้ได้สัญลัก ษณ์ หรื อระดับ
คะแนนเดิ มและให้นบั หน่ วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมแต่ไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
18.3.2 นัก ศึ ก ษาไม่ มี สิ ท ธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ย นรายวิช าที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ ห รื อระดับ
คะแนนเดิมเว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมต่า กว่า
มาตรฐานคณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิ มซ้ า อีก
ได้และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรม
การประจาคณะโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ14.6
ข้อ 19 การศึกษาสองปริ ญญาพร้อมกัน
19.1 นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาจขอศึกษาสองปริ ญญา
พร้อมกันได้
19.2 รายละเอียดต่างๆให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
20.1 ตายหรื อลาออก
20.2 ถูกให้ออกหรื อไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับ
การอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
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20.4 ได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึ ก ษาปกติ ที่ ส องที่ เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่ มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.70 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจาก ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่3
20.10 ได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยมาแล้วเป็ นระยะเวลาเกิ น 2 เท่ าของ
จานวนปี การศึ ก ษาต่อเนื่ องกัน ที่ ได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึ ก ษาของสาขาวิช าที่ ศึ กษาอยู่ส าหรั บ
นักศึกษาที่รับโอนให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
20.11 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งแต่งตั้งโดยอธิ การบดีวา่ ป่ วยจนเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษาหรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่นทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 21 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณี ที่จะต้องมีการดาเนินการใดๆที่มิได้กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้หรื อกาหนดไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้ เป็ น
กรณี พิ เศษเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัย เป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ยให้
อธิ การบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการและปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็ นที่สุดแล้วรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
(ลงนาม)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
001-101

อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
(ASEAN Studies)
ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ความหลากหลายและเอกลัก ษณ์ ของประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน สามเสาหลักของประชาคมอาเซี ยน อาเซี ยนในบริ บทโลก การปรับและ
เตรี ยมตัวเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; adaptation
and preparation towards the joining of ASEAN
001-131

สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
(Healthy Body and Mind)
สุ ขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุ ขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริ มวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสุ นทรี ยารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; development of personality, emotional
quotient and aesthetics
875-101

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities I)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ น
กิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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

72
875-102

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 2
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities II)
การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เน้นทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ การสื่ อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
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

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์
แนวทางการแก้ปัญหา และการจัดการสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสร้างแนวคิดและจิตสานึกเพื่อการพัฒนาแบบ
ยัง่ ยืน
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

การใช้ ห้องสมุดและการเขียนรายงาน
1(1-0-2)
(Using the Library and Report Writing)
สารสนเทศและการบริ การของห้องสมุด การค้นคว้าสารสนเทศ การใช้หนังสื ออ้างอิง การเขียน
รายงาน และการเขียนเอกสารอ้างอิง
Information and services in the library; information search; use of reference books; writing
report paper, and documentation
895-123

การค้ นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
2(2-0-4)
(Information Searching and Academic Writing)
ทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล การเรี ยบเรี ยงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงแหล่งความรู ้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเขียนงานวิชาการ
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

ทักษะการสื่ อสาร
2(2-0-4)
(Communication Skills)
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการค้นคว้าและการอ้างอิง วัจนภาษาและอวัจนภาษากับการสื่ อสาร
การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร มุ่งเน้นทักษะการพูดและการนาเสนอ
Information resources; searching methods and documentation, verbal and nonverbal language
in communication; Thai usage in communication focusing on speaking and presentation skills
895-135

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(2-2-5)
(Life Aesthetics)
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ข องการด ารงชี วิต ที่ มี ค วามสุ ข การจัด การความเครี ย ด การสร้ า งก าลัง ใจ
เสริ มสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุ นทรี ยศาสตร์ ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแล
สุ ขภาพกายและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้ งในดนตรี และนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี
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

ภูมิปัญญาในการดาเนินชี วติ
3(2-2-5)
(Wisdom of Living)
การคิ ด การบริ ห ารและการจัด การชี วิตอย่า งรู ้ เท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุ วฒั นธรรมในการดาเนิ นชี วิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์
สิ่ งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างมี ค วามสุ ขบนพื้ นฐานคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และหลักเศรษฐกิ จ
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

จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปั จจัยทางชีวภาพ
และสิ่ งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู ้ เชาวน์ปัญญา การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิต
และการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
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

สั งคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Society and Thai Culture)
พัฒนาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบบอุปถัมภ์
และโครงสร้างทางชนชั้น เครื อญาติ การแต่งงาน ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
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

การคิดและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
(Critical Thinking)
ศึ ก ษาถึ งลัก ษณะและกระบวนการแห่ งความคิ ด การใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
อธิ บายปั ญหา หลักการใช้ภาษาไทย การวิจารณ์ และให้เหตุผล ชั้นของการอ้างเหตุผลในทางตรรกศาสตร์
ความสอดคล้องของเหตุผล และการใช้หลักตรรกศาสตร์ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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

ประชากรและการพัฒนาคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
(Population and Quality of Life Development)
ประชากรและแนวคิดทางประชากร แหล่งข้อมูลประชากรคุณภาพชี วิต และองค์ประกอบของ
คุณภาพชี วิต การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรกับคุณภาพชี วิต แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในระดับบุคคล 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

ปัญหาสั งคม
3(3-0-6)
(Social Problems)
ความหมาย ลักษณะและสาเหตุ ของปั ญหาสังคม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ปั ญหาสังคม
ระดับบุคคล 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

ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Religion and Thai Culture)
ระบบความเชื่ อ กาเนิ ด ความหมาย ลักษณะคาสอน และองค์ประกอบของศาสนา อิทธิ พล
ศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย
Believe, origins, meanings doctrines and teachings, and components of religion, emphasizing
religions and culture in Thailand
895-223

มนุษย์ กบั ศิลปะและดนตรี
3(3-0-6)
(Human and Art and Music)
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักสุ นทรี ยะ ปั จจัยที่ส่งผลต่อศิลปะและ
ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และดนตรี ปลูกฝัง
การชื่นชมศิลปะและดนตรี ท้ งั ไทยและตะวันตกในชีวติ ประจาวัน การวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างเป็ นระบบ
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

การวาดเส้ นและระบายสี
2(1-2-3)
(Drawing and Painting)
หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี ฝึ กปฏิบตั ิการวาดเส้นและระบายสี รูปทรง
ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นและระบายสี ดว้ ยวัสดุประเภทต่าง 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

จิตวิทยาองค์ การ
3(3-0-6)
(Organizational Psychology)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ แรงจูงใจ และสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
ความเป็ นผูน้ าและการมีส่วนร่ วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองค์การโครงสร้างขององค์การและการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
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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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา
890-100

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อม
3(1-4-4)
(Preparatory Foundation English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทักษะการฟั ง อ่าน และเขียน
ระดับพื้นฐานที่พอเพียงแก่การเรี ยนรู ้วชิ าบังคับภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and writing
skills for learning the compulsory English courses
890-101

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
ทัก ษะการฟั ง และพู ด ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ใ นชี วิต ประจ าวัน การฟั ง เพื่ อ จับ ใจความส าคัญ และ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
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

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
ทักษะการอ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท์ เรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริ บทที่หลากหลายพัฒนา
ทักษะการเขียนข้อความสั้น ๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a
variety of text types; developing short paragraph writing skills
890-211

เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Improving Listening Skill in English)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ฟังเพื่อแยกแยะเสี ยงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ สังเกต วิธีการเน้นเสี ยงและน้ าเสี ยงของผูพ้ ูดที่จะสื่ อ
ความหมายต่าง ๆ แก่ผฟู ้ ัง ฝึ กฟังสิ่ งต่างๆ ที่จาเป็ นในการเรี ยน เช่น การฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการต่างๆ เป็ นต้น ฟังสิ่ งที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน เช่น บทสนทนา ข่าว รายการวิทยุ
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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

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
เงื่อนไข: ให้สิทธิ นกั ศึกษาปี สุ ดท้ายก่อน
การฝึ กทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพบปะและทักทาย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ข้อมูล การบรรยายรู ปพรรณสัณฐานของบุคคล สิ่ งของ และสถานที่ การรายงาน การพูดถึงความทรงจา และ
ความหลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ทาตาม การตรวจสอบความเข้าใจ การขอให้พูดซ้ า
การให้คาชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความต้องการ
และความปรารถนา การสั ญ ญาและบอกความตั้ง ใจ การเสนอความช่ วยเหลื อ การกล่ า วขอบคุ ณ และ
การอนุญาต ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการสื่ อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม
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

เสริมทักษะด้ านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Consolidating Listening and Speaking Skills in English)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การฝึ กทักษะการฟัง และการพูดเน้นสานวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน การฟัง
โฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษ 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

การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่ านทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Learning English Through Cultures)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่ อสานวนภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง
ตามประเพณี ท้ งั ของไทยและชาติต่างๆ
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

การปรับปรุ งการอ่ านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Improving Reading in English)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
เทคนิ คการอ่านและใช้เทคนิ คในการฝึ กอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยคย่อหน้า และ
ข้อความแบบต่างๆ การหาใจความสาคัญ และใจความที่ ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็ ว และ
ความเข้าใจในการอ่าน วัสดุการอ่านชนิดต่างๆ
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

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Functional Reading)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ฝึ กอ่ านเพื่ อ เก็ บ ข้อมู ล จากวัส ดุ ก ารอ่ านในชี วิตประจาวัน เช่ น ค าสั่ ง ป้ ายประกาศ โฆษณา
หนังสื อพิมพ์ เรื่ องสั้น ฯลฯ เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน ประโยคที่ยาวและซับซ้อนในระดับปริ เฉท ซึ่ ง
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

ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริง
3(3-0-6)
(English Grammar for Real Life Communication)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริ บท ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบต่างๆ
และการใช้รวมทั้งความหมาย การนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน
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

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to English Writing)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเขียนย่อหน้าสั้นๆ เชิ งเล่าเรื่ อง บรรยายและ
อธิ บายโดยใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและเครื่ องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม เน้นการเรี ยบเรี ยงความ
คิด และการเขียนอย่างเป็ นระบบ
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

การสื่ อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Communication to English in Science and Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ฝึ กการใช้ทกั ษะต่างๆ ในการสื่ อสารในภาษาอังกฤษ เน้นเนื้ อหาทางความก้าวหน้าด้านต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึ กทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ การตอบ
คาถามเพื่อความเข้าใจ การเขียนสรุ ปของสิ่ งที่อ่านและฟัง การเรี ยนรู ้คาศัพท์ใหม่ๆ ฝึ กทักษะการอภิปราย
เช่น การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล ฝึ กเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าสั้น
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

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน
พูด) เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุ รกิจ นับตั้งแต่การพบปะผูค้ นในวงการธุ รกิจ การนัดหมาย การเจรจาและ
ต่อรองทางธุ รกิจ การอธิ บายเกี่ยวกับสิ นค้าและลักษณะของธุ รกิจ การอธิ บายเกี่ยวกับสิ นค้าและลักษณะของ
ธุ รกิจ การนาชมสถานที่ทางาน และการเสนอรายงานทางธุ รกิจ
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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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสั งคม
3(3-0-6)
(Science, Technology and Society)
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ระบบนิ เวศและ
สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่ เกิ ดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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

มนุษย์ กบั วิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Man and Science)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสาร สารประกอบอินทรี ยใ์ นชีวติ ประจาวัน ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and petrochemical
products; pollutions and nuclear technology
345-101

คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์
3(2-2-5)
(Computers and Applecations)
ความเป็ นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และหลักการทางานทัว่ ไป อุปกรณ์และสื่ อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ
การติ ด ต่ อ สื่ อสารและระบบเครื อข่ า ย จริ ยธรรมและความปลอดภั ย ในการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์
ไมโครคอมพิ วเตอร์ ก ับ การใช้งานในปั จจุ บ นั ศึ ก ษาการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
322-173

คณิตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics I)
รายวิชาบังคับก่อน : คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้นก่อนแคลคูลสั ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์
และการประยุกต์
Precalculus; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and applications;
322-174

คณิตศาสตร์ หลักมูล 2
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics II)
รายวิชาบังคับก่อน : 322-173
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิ งอนุพนั ธ์
สามัญอย่างง่าย สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ 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

ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
การประกอบธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ แนวคิ ดการจัดการทางธุ รกิ จ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์
การจัดการการดาเนิ นงาน การตลาด การบัญชี การเงิน ธุ รกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จ
กับสิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ
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

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
รายวิชาบังคับก่อน:ความหมาย ลัก ษณะ และโครงสร้ างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่ อ เกิ ด และวิ วฒั นาการของ
กฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ทางกฎหมาย ล าดับ ศัก ดิ์ ของกฎหมาย การใช้ แ ละการตี ค วามกฎหมาย
ความสั มพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบวิช าชี พ
กฎหมายรวมทั้งจรรยาบรรณของผูใ้ ช้กฎหมาย
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

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
4(4-0-8)
(Microeconomics I)
รายวิชาบังคับก่อน: ความหมาย และหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ ประโยชน์จากการค้า การทางานของตลาด อุปสงค์
อุปทาน ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุน่ และการประยุกต์อุปสงค์ อุปทานและนโยบายรัฐบาล ตลาดและ
สวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด
ต้นทุนทางสวัสดิการของการผูกขาด ตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
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

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
4(4-0-8)
(Macroeconomics I)
รายวิชาบังคับก่อน: ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการคานวณบัญชีรายได้ของ
ประเทศ ระดับราคา และการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติที่ดุลยภาพ ตัวทวี
อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริ ญเติบโต
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

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
4(4-0-8)
(Microeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I
ทฤษฎีพฤติกรรมการบริ โภคและอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน การผลิตที่
ระดับกาไรสู งสุ ด วิเคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขัน ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาด
ผูข้ ายน้อยราย กลยุทธ์การแข่งขันและทฤษฎีเกม
ตลาดปั จจัยการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ ไป
ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ และตลาดที่มีขอ้ มูลข่าวสารไม่สมมาตร
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

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
4(4-0-8)
(Macroeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I
ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการว่างงาน การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจมหภาคใน
ภาวะความไม่แน่นอน ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อตลาดสิ นค้า
และตลาดเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้าและการเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น
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

คณิตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
(Mathematical Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 322-173 Fundamental Mathematics I และ 322-174 Fundamental
Mathematics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
หลักและวิธีการใช้คณิ ตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
ดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรี ยบเทียบ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบสมการ เมทริ กซ์ อนุพนั ธ์
การหาผลเลิศ อินทิกรัล และการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
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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

สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
(Statistics for Economists)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักและการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ
พรรณา สถิติอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็ น วิธีการสุ่ มตัวอย่าง การกระจายของความน่าจะเป็ นของตัวแปร
เชิงสุ่ ม ทั้งแบบตัวแปรช่วงและตัวแปรต่อเนื่อง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและ
สัดส่ วน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 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; nonparametric statistics; Chi-square test; and regression analysis
875-309

เศรษฐมิติเบื้องต้ น
4(4-0-8)
(Introduction to Econometrics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-208 Statistics for Economists
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู ้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการ
ประมาณค่า แบบจาลองถดถอยที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความ
แตกต่างของค่า means โดยใช้ t-test และ F-test การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตวั แปรอิสระที่
มีลกั ษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจาลองถดถอยเบื้องต้น
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

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Economics of Money and Banking)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน เงินเฟ้ อ ผลของเงินเฟ้อต่อ
สวัสดิการสังคม การคานวณอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดสิ นเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว การดาเนินงานของ
สถาบันการเงิน การล้มละลายของสถาบันการเงิน การป้ องกันการล้มละลายทั้งจากด้านสิ นทรัพย์และด้าน
หนี้สินของสถาบันการเงิน
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

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรสิ นค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก
โครงข่ายคุม้ ครองทางสังคม ความกินดีอยูด่ ีและการกระจายรายได้ โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้าง
รายได้ของรัฐบาล หลักการและโครงสร้างภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณและนโยบาย
งบประมาณ นโยบายการคลัง หนี้สาธารณะ
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

การวิเคราะห์ โครงการ
4(4-0-8)
(Project Analysis)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิดเบื้องต้นและขั้นตอนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและประโยชน์ของโครงการ การประเมิน
ค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่ วงเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรี ยบเทียบโครงการ การ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของต้นทุ นและประโยชน์ที่ผ่านระบบตลาดโดยตรง ความรู ้ เบื้องต้นในการ
ประเมินค่าผ่านระบบตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่านตลาด การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของทางเลือกที่เป็ นไป
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ได้ การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ประสิ ทธิ ผล ปั ญหาและข้อจากัดต่างๆ ของการวิเคราะห์โครงการ กรณี ศึกษาการ
วิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ
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; costeffectiveness analysis (CEA); problems and limitation of project analysis; case studies of applications of
project analysis in private and public projects
875-313

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
หลักการได้เปรี ยบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรี ยบเทียบ
ประโยชน์จากการค้า ทรัพยากรและการค้า การประหยัดจากขนาด
การแข่งขันไม่สมบูรณ์กบั การค้า
นโยบายและมาตรการทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้าย
ทุนระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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

เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Economy, Local Economy and Sufficiency Economy
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ปั ญหาเศรษฐกิจที่
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยากจน การกระจายรายได้ การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเศรษฐกิ จใน
ระดับท้องถิ่ น การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การโยกย้ายของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิ จกับนโยบายการเงิ นและการคลัง นโยบายการค้าและการเงิ นระหว่างประเทศ บทบาทของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
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

วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methods in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-207 Mathematical Economics และ 875-208 Statistics for Economists
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ความสาคัญของงานวิจยั ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การกาหนดปัญหาและคาถามวิจยั การกาหนด
หัวข้อวิจยั และการกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล การ
ออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และการเสนอหัวข้อวิจยั
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

สั มมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่สนใจโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อฝึ กทักษะการวิเคราะห์วจิ ารณ์ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การรายงานสรุ ป และการนาเสนอต่อกลุ่ม ภายใต้
การแนะนาและอานวยการเรี ยนโดยผูค้ วบคุม
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

โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(0-0-9)
(Research Project Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-415 Research Methods in Economics
การทาวิจยั ในประเด็นที่สนใจ การจัดทารายงานและนาเสนอผลการวิจยั ภายใต้การแนะนาและ
อานวยการเรี ยนโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting research on interested topics; writing research report and presentation under
supervision and guidance of supervisor
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875-492

สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
(Cooperative Education)
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
และมีการเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการของเอกชน รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานรัฐ โดยมีข้ นั ตอนการ
สมัคร การคัดเลือก และมีการมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่นอน โดยนักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ขององค์กรเสมือนเป็ นพนักงาน นาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาหาความรู ้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ร่ วมมือกับองค์กรภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ พัฒนาตนให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน และ
ประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายบุคลากรขององค์กร
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 selfdevelopment regarding human relationship; four month practicing and cooperate performance appraisal by
the personnel department is required
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
875-421

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 3
3(3-0-6)
(Microeconomics III)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics
การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความพึงใจ
ที่เปิ ดเผย การบริ โภคข้ามเวลาและการออม การบริ โภคกับความเสี่ ยง ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต
ตลาด ทฤษฎีเกม ตลาดปั จจัยการผลิต ดุลยภาพทัว่ ไป เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ ผลกระทบภายนอก สิ นค้า
มหาชน ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร
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

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 3
3(3-0-6)
(Macroeconomics III)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-206 Macroeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเน้นการใช้คณิ ตศาสตร์เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ การบริ โภค
และการลงทุนในกรณี ที่มีความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ราคาสิ นทรัพย์ การบริ หารนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังอย่างเหมาะสม
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
(Special Topics in Economic Theory)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
Study of recent and interesting topics in economic theory

3(x-y-z)
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
875-424

เศรษฐมิติ 1
3(3-0-6)
(Econometrics I)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-309 Introduction to Econometrics
การประยุกต์ความรู ้ทางสถิติใช้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปร การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแบบจาลองถดถอยที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว แก้ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดขึ้นเมื่อข้อสมมติ
เบื้องต้นไม่เป็ นจริ ง
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)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-309 Introduction to Econometrics
ระบบสมการที่เกี่ยวเนื่ องกันและการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของระบบ
การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีความน่าจะเป็ นสู งสุ ด แบบจาลองที่มีตวั แปรตามเป็ นตัวแปรคุณภาพ แบบจาลองข้อมูล
ภาคตัดขวางอนุกรมเวลา แบบจาลองอนุกรมเวลา และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์แบบจาลอง
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

เศรษฐศาสตร์ พลวัตเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Dynamic Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II , 875-206 Macroeconomics II และ
875-207 Mathematical Economics
ธรรมชาติของค่าเหมาะที่สุดเชิงพลวัต แคลคูลสั ของการผันแปร เงื่อนไขแทรนซเวอเซิลลี่
สมการออยเลอร์ สมการดิฟเฟอร์ เรนเชียล การหาทางเดินของเวลาและเสถียรภาพของดุลยภาพ เงื่อนไขที่
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เพียงพอ ทฤษฎีการควบคุมออปติมลั ปั ญหาขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุ ดของการควบคุมออปติมลั และการควบคุม
ออปติมลั เมื่อมีขอ้ จากัด
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
(Special Topics in Quantitative Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ เชิงปริ มาณ
Study of recent and interesting topics in quantitative economics

3(x-y-z)
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
875-328

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
(Economics of Money and Banking)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-205 Micreconomicso II
ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ตลาดทุน สถาบันการเงิน การแข่งขัน ความสามารถในการทากาไร ประสิ ทธิ ภาพ ความมัน่ คงของ
สถาบันการเงิน ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร บทบาทและการกากับสถาบันการเงินโดยธนาคารกลาง
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)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-206 Macroeconomics II
ทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน กลไกการส่ งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ ระบบเศรษฐกิจ การ
ควบคุ ม และผ่อ นคลายการเคลื่ อนไหวของเงิ น ทุ น ระหว่า งประเทศ ความเป็ นอิ ส ระของธนาคารกลาง
ประสิ ท ธิ ภ าพของนโยบายการเงิ น เครื่ อ งมื อ และนโยบายทางการเงิ น ของธนาคารกลางในการรั ก ษา
เสถี ย รภาพและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเสถี ยรภาพทางราคาซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงิ น
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างนโยบายการคลัง และการดาเนิ นนโยบายการเงิ นเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ
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

เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยตลาดเงิน
3(3-0-6)
(Economics of Financial Market)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-206 Macroeconomics II
ตลาดสิ นทรัพย์และการกาหนดราคาสิ นทรัพย์ การพยากรณ์ราคาและความมีประสิ ทธิ ภาพของ
ตลาด การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าพอร์ ตโฟลิโอ แบบจาลอง
การปรับตัวเข้าสู่ ค่ากลาง
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ การทากาไรจากราคาทีผิดปกติ
แบบจาลองการทากาไรจากราคาที่ผดิ ปกติ
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของแบบจาลองการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ การตัดสิ นใจข้ามเวลาและปริ ศนาส่ วนชดเชยความเสี่ ยงในตราสารทุน
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
(Special Topics in Economics of Money and Banking)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
Study of recent and interesting topics in economics of money and banking

3(x-y-z)
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
875-332

ทฤษฎีและนโยบายการใช้ จ่ายของภาครัฐ
3(3-0-6)
(Government Expenditure Theory and Policies)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ เกี่ ยวกับ บทบาทและโครงสร้ างภาครั ฐ ทางเลื อกสาธารณะ สิ นค้า
สาธารณะ ผลกระทบภายนอก การวิเคราะห์ การใช้จ่ายของภาครั ฐ บทบาทและผลกระทบของรายจ่าย
ประเภทต่าง ๆ ของรัฐ หนี้สาธารณะ รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนภาครัฐ
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)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
องค์ประกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐ หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษี
อากรของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ภาระและผลของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ รายได้จากรัฐพาณิ ชย์
รายได้อื่น ๆ ของรัฐ หนี้สาธารณะ และเงินคงคลัง
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
(Special Topics in Public Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นปั จจุบนั ที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
Recent and interesting topics in public economics

3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
875-335

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญีป่ ุ่ น 3(3-0-6)
ASEAN, People's Republic of China, and Japan Economy
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิ ดและทฤษฎี การเกิ ดกลุ่ มอาเซี ยน การถื อปฏิ บตั ิตามกฎข้อบังคับร่ วมกัน ข้อตกลงและ
ระเบี ยบการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในทางปฏิ บตั ิ และแนวทางแก้ไขในกลุ่ มอาเซี ยน
การศึกษาบทเรี ยนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซี ยน และประเทศที่มีความโดดเด่นในเอเชี ยกรณี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น
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

เศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-313 International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความชานาญจากการแบ่งงานกันทา หลักการได้เปรี ยบเชิง
เปรี ยบเทียบ นโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในกรณี ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
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

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Monetary Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-206 Macroeconomics II และ 875-313 International Economics
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราและตลาด
การเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ วิวฒั นาการของระบบการเงินระหว่าง
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ประเทศ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทยเผชิ ญ ตลอดจนวิเคราะห์
ประสบการณ์ของวิกฤติทางการเงินในประเทศต่างๆ
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

เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(Economics of International Integration)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-313 International Economics
ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุ่ม ผลกระทบทางด้าน
สวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางด้านพลวัตของการรวมกลุ่ม ผลทางด้านนโยบายการค้าและนโยบายการเงิน
ระหว่างประเทศ เงื่อนไขของความสาเร็ จในการรวมกลุ่มและประสบการณ์ของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค
ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
(Special Topics in International Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
Recent and interesting topics in international economics
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
875-340

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II
ความสาคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โครงสร้าง การตัดสิ นใจของ
หน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานของอุตสาหกรรมโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปั จจุบนั รวมถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อระบบเศรษฐกิ จ ตลอดจน
ทิศทางและนโยบายสากลในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Economics of Industrialization)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม บทบาทของภาคอุ ต สาหกรรมและการพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ
สากล บทบาทของการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อภาคอุตสาหกรรม ปั จจัย
กาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมและปั ญหาที่เกิดจากการเร่ งการขยายตัวของอุตสาหกรรม
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

ทฤษฎีองค์ กรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Organization)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
โครงสร้างตลาด การประกอบการ และผลการดาเนิ นงานของหน่ วยผลิ ตในภาคอุตสาหกรรม
ความสั ม พันธ์ ระหว่างโครงสร้ างตลาด ผลการดาเนิ นงานของหน่ วยผลิ ตและการจัดสรรทรั พ ยากร การ
รวมตัวของผูผ้ ลิ ตสิ นค้าหรื อการรวมตัวกันของเจ้าของปั จจัยการผลิ ตเพื่อเพิ่มอานาจผูกขาดและการกี ดกัน
การเข้าสู่ ตลาดของผูผ้ ลิ ต ทฤษฎี ก ารผลิ ตสมัยใหม่ ความเป็ นเจ้าของ การจัดการและการกากับควบคุ มใน
ภาคอุตสาหกรรม การดาเนินกลยุทธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในภาคอุตสาหกรรม
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Recent and interesting topics in industrial economics
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
875-244

เศรษฐกิจชุ มชน
3(3-0-6)
(Community Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ขอบเขต ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิจชุ มชนท้องถิ่น ครัวเรื อนในระบบเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนท้องถิ่ น ตลาดท้องถิ่ น เศรษฐกิ จนอกตลาด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ในการประยุก ต์ใช้ก ับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน และแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
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

เศรษฐศาสตร์ เชิ งพุทธ
3(3-0-6)
(Buddhism Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
พัฒ นาการของเศรษฐศาสตร์ เชิ ง พุ ท ธในประเทศไทย ปรั ช ญาเศรษฐศาสตร์ ต ะวัน ตกกับ
เศรษฐศาสตร์ เชิ งพุทธ เป้ าหมายของการดาเนิ นธุ รกิ จตามแนวเศรษฐศาสตร์ ตะวันตกกับเศรษฐศาสตร์ เชิ ง
พุทธและผลกระทบ การตัดสิ นใจทางการผลิต การตลาด และการบริ โภคตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
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

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปั จจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปั ญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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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

ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Theory and Philosophy of Sufficiency Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
กรอบแนวคิด พัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงบทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทฤษฎีการพัฒนา
รู ปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตั ิเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวตั น์ กรณี ศึกษาในประเทศไทย 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

เศรษฐศาสตร์ เมือง
3(3-0-6)
(Urban Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II
ความหมาย และทฤษฎี การพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ และปั ญหาที่
เกี่ ยวข้องกับ การกาเนิ ดของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่ าที่ดิน โครงสร้างหรื อผัง
เมื อ ง ตลาดบ้า นที่ อ ยู่อ าศัย ความยากจนเมื อ ง การขนส่ ง มลภาวะและคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม การศึ ก ษา
อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นา
(Special Topics in Development Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Recent and interesting topics in development economics
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
875-350

เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Ecological Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ความหมายและพัฒนาการของเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา บูรณาการของเศรษฐศาสตร์ และระบบ
นิ เวศ หลัก การพื้ นฐานและปั ญ หาทางเศรษฐศาสตร์ นิ เวศวิท ยา ระดับ ของความยัง่ ยืน การจัดสรรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรม การมุ่งสู่ ความยัง่ ยืนของนิ เวศ ทางเลือกและความไม่แน่นอน และการวัด
เชิงนโยบายเพื่อการจัดการปัญหาทางนิเวศ
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

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Economics of Natural Resources)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ค วาม ส าคั ญ แล ะ ปั ญ ห าท างเศ รษ ฐศ าส ต ร์ ท รั พ ยาก รธ รรม ช าติ มู ล ค่ ารวม ข อ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคในการแก้ ปั ญหาการจั ด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมทั้งทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไปและทรัพยากรที่
นากลับมาใช้ใหม่ได้ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ และทางเลื อกในการจัดสรรทรัพยากรที่สนับสนุ นให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด บทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาลในการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติ
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

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ความสาคัญและประเด็นปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อม ทฤษฎีผลกระทบภายนอก
การวิเคราะห์
นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางสิ่ งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการควบคุมมลภาวะและ
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
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

เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ความหมายและประเภทของพลังงานในรู ป แบบต่ างๆ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างพลังงานกับ
เศรษฐกิ จ การวิเคราะห์ อุปสงค์และอุ ปทานของพลังงานชนิ ดต่าง ๆ การนาแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ ม า
อธิ บายเรื่ องพลังงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการผลิ ตและการใช้พลังงาน กลไกในการกาหนด
ราคาและการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านพลังงานของประเทศในการจัดการพลังงานและผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อม
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

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
3(3-0-6)
(Coastal Resource Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ขอบเขตทางกายภาพและการทาหน้าที่ตามธรรมชาติของทรัพยากรชายฝั่งทะเล สมดุลพลวัต
ของระบบชายฝั่งทะเล มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
ปั ญหาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งในปั จจุบนั โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยและเป้ าหมายของสาธารณะ
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน
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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

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
(Environmental and Natural Resource Economics: A Case Study
of Songkhla Lake)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การทาหน้าที่ตามธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา สถานการณ์และแนวโน้มของสภาวะแวดล้อม
ประเด็นปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของทะเลสาบ
สงขลา เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมกรณี การควบคุมมลภาวะทางน้ า เครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรกรณี การควบคุมการลงแรงทาประมง การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน และกรณี ศึกษาในทะเลสาบสงขลา
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

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Special Topics in Environmental and Natural Resource Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Recent and interesting topics in environmental and natural resource economics
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
875-257

เศรษฐศาสตร์ อสิ ลามเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Islamic Economics)
วิชาบังคับก่อน: นิ ย าม ขอบข่ าย ความส าคัญ ความเป็ นมา จริ ยธรรม และลัก ษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์
อิสลาม
ความรู ้ทวั่ ไปว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
อิสลาม ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การผลิ ต และการจ าหน่ า ย กรรมสิ ท ธิ์ ตลาด การคลัง และ
สถาบันการเงินในอิสลาม การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม
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

ฟิ กฮ์ สาหรับเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
3(3-0-6)
(Fiqh for Economics and Management)
วิชาบังคับก่อน: ความสาคัญของฟิ กฮ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ หลักฟิ กฮ์วา่ ด้วยกรรมสิ ทธิ์ อะกัด
การจานา จานอง ดอกเบี้ย กาไร การเช่า ค่าจ้าง ซะกาต การเป็ นหุ น้ ส่ วน การประกอบธุ รกิจประเภทต่าง ๆ ที่
อิสลามอนุมตั ิและไม่อนุมตั ิ
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

ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
3(3-0-6)
(Theory and Practice in Islamic Economics)
วิชาบังคับก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and Management หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ความสาคัญของการผลิตและปัจจัยการผลิตในอิสลาม
การวิเคราะห์ทฤษฎีราคา ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร ความสัมพันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน ตลาดและ
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การแข่งขัน การกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ในอิสลาม การค้าและพาณิ ชกรรม อะกัดประเภทต่าง ๆ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการในอิสลาม
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

ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
3(3-0-6)
(History of Islamic Economics Thought)
วิชาบังคับก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and Management หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อลั กุรอานและอัลหะดีษ แนวคิดทางเศรษฐ ศาสตร์
ของนักปราชญ์มุสลิม เช่น อบูยซุ ุ ฟ อัลมาวัรดี อิบนุตยั มียะฮ อิบนุ ค็อลดูน อัล ฆอซาลี ชาฮ์ วาลิยลุ อลอฮ
อั ดดะฮลาวี เป็ นต้น และแนวคิดเศรษฐศาสตร์ อิสลามร่ วมสมัย
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 AlDahlawi; contemporary Islamic economic thoughts
875-461

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
(Special Topics in Islamic Economics)
วิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ อิสลาม
Recent and interesting topics in Islamic Economics
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือกในสาขา)
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
875-262

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Economic System)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การเปรี ยบเทียบทฤษฎี และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบสังคมนิยม รวมทั้งแบบอื่นๆ
กลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่ออธิ บายผลลัพธ์ทาง
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

เศรษฐศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: : 875-103 Microeconomics I
ลักษณะของสิ นค้าและบริ การเชิงวัฒนธรรมและงานศิลป์
อุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์
โครงสร้างตลาดสิ นค้าและตลาดปั จจัย แนวคิดของโบมอลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต นโยบายภาครัฐในการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมและงานศิลป์ รวมทั้งประสบการณ์การอนุรักษ์ในต่างประเทศ
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

ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(History of Economic Thoughts)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-206 Macroeconomics II
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
วิวฒั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ต้ งั แต่สมัยก่อนคลาสสิ กจนถึงสมัยกลางศตวรรษที่ 20
ได้แก่ พาณิ ชย์นิยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิ ก สังคมนิยม เคนส์ นี โอคลาสสิ ก โพสต์เคนส์เซี ยน และ
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เศรษฐศาสตร์ สถาบัน โดยให้ความสาคัญต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระสาคัญของแนวคิด และสภาพปั ญหา
เศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย
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

เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
3(3-0-6)
(Institutional Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-205 Microeconomics II
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การพัฒนาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ สถาบัน วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทั้งในแง่ที่เป็ นองค์กร
และกฎของการเล่นเกมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนทางธุ รกรรมของสถาบันและการ
เปลี่ยนแปลงของสถาบัน การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การแสวงหาส่ วนเกิน
ทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอานาจรัฐ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ
ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ
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

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3(3-0-6)
(Economics of Education)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ทฤษฎี ทุนมนุ ษย์ที่เกี่ ยวกับการลงทุ นทางการศึกษา ผลของการศึ กษาต่อการเจริ ญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ ประโยชน์ของการศึกษา ต้นทุนของการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ ทุนและประโยชน์จากการลงทุน
ทางการศึ กษา ฟั งก์ชันการผลิ ตและฟั งก์ชันต้นทุ นของการศึ กษา การศึ กษากับ การมีงานท า ความเป็ น
ธรรมทางการศึกษา การจัดการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน การวางแผนการศึกษา การเงินและภาษีอากร
เพื่อการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับส่ วนอื่น 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

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่ องของบริ การสุ ขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริ การ
สุ ขภาพ การประกันสุ ขภาพ ความล้มเหลวของตลาดการบริ การสุ ขภาพและบทบาทของรัฐในระบบบริ การ
สุ ขภาพ ประสิ ท ธิ ภาพและความเป็ นธรรมของระบบประกันสุ ข ภาพ ตัวชี้ วดั ด้านสุ ข ภาพ บทบาทการ
ให้บ ริ ก ารทางการแพทย์ ผลของข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่ องการบริ การสุ ขภาพ การประยุกต์หลัก
เศรษฐศาสตร์ในการประเมินระบบบริ การสุ ขภาพ
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

เศรษฐศาสตร์ กบั กฎหมาย
3(3-0-6)
(Law and Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ความสัม พันธ์ ระหว่างเศรษฐศาสตร์ กบั กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ กบั กฎหมายว่าด้วยกฎหมาย
ละเมิด กฏหมายสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์คา
วินิจฉัยของศาล ที่คานึงถึงนัยเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดสิ นคดี
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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เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Economics of Information)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics
การวิเคราะห์บทบาทของความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสารโดยใช้แบบจาลองพริ นซิ เพิลเอเจินท ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิร์ต แอดเวิร์สซีเลคเชิน และซิกเนิลลิ่ง การประยุกต์รูปแบบการทาสัญญา
ที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร บทบาทของเศรษฐกิจดิจิทลั ต่อระบบ
เศรษฐกิจในฐานะเป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการดาเนินธุ รกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Economics)
วิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานแรงงานทั้ ง ในระยะสั้ นและระยะยาว การพัฒ นาคุ ณ ภาพแรงงาน
ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงานทั้งใน
ฐานะผูจ้ า้ งและในฐานะผูก้ ากับดู แล การคุ ม้ ครองทางสังคมและสวัสดิ การต่อแรงงาน การเลือกปฏิ บตั ิใน
ตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวตั น์ต่อการจ้างงาน
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

เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
3(3-0-6)
(Transportation Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
แนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ แ ละบทบาทของการขนส่ งต่ อระบบเศรษฐกิ จ หลัก อุ ป สงค์และ
อุ ปทานที่ เกี่ ยวข้องกับ การขนส่ ง การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อกาหนดราคาที่ เหมาะสมใน
กิ จการขนส่ ง ต้นทุ นและผลกระทบภายนอกจากการขนส่ ง การประเมิ นทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
ขนส่ ง ปั ญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
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

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Economics of Human Resources)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ในรู ปแบบการลงทุนในการศึกษา การฝึ กอบรม การอพยพของแรงงาน และสุ ขภาพอนามัย
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคกับงานด้านบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน และนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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

เศรษฐศาสตร์ การท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
(Tourism Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประยุก ต์แนวคิ ดและวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย วและ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว วิธี ก ารประเมิ น ค่ า ต้น ทุ น และ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของสังคมและสิ่ งแวดล้อมของจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
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

ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ ในทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Game Theory and Economic Application)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 875-207 Mathematical Economics
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใช้กลยุทธ์เด่น ดุลยภาพแนช ดุลยภาพแนช
แบบผสม เกมที่มีการต่อขยาย การอุปนัยกลับหลัง ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดับเกมย่อย การร่ วมมือกันในเกมที่
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มีการเล่นซ้ า เกมกลยุทธ์ สภาวการณ์ที่ขอ้ มูลข่าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพเบย์ แนชและการประยุกต์ใช้
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

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมและการประยุกต์ ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
(Behavioral Economics and Application to Game Theory)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการทดลองและตรรกะในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและสังคม ขีดจากัดของความสมเหตุสมผล ความไว้วางใจ วัฒนธรรม เป็ น
ต้น ความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ผสม การประมูล การเจรจาต่อรอง การร่ วมมือ การส่ งสัญญาน
และชื่อเสี ยง เป็ นต้น
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

การประเมินค่ าทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Economic Evaluation)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-205 Microeconomics II หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
แนวคิดในการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่ารวมของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคในการประเมินมูลค่าสิ นค้าและบริ การ การประเมินค่าสิ นค้าและ
บริ การจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธีผา่ นระบบตลาดและที่ไม่ผา่ นระบบตลาด
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 nonmarket approach
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877-221

เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
การเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซี ยนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ด้านการเกษตร ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ การผลิ ต การตลาด ธนกิ จเกษตร ธุ รกิ จเกษตร การค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการเกษตร มายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ ยืนและปรัชญาของ
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

การตลาดและราคาสิ นค้ าเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Marketing and Product Prices)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสิ นค้าเกษตร ลักษณะพิเศษของสิ นค้าเกษตร ลักษณะ
ของอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้า เกษตร บทบาทของอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคา
โครงสร้ างตลาดและพฤติ กรรมการกาหนดราคา การเคลื่ อนไหวของราคาสิ นค้าเกษตรและการวิเคราะห์
เชิงประจักษ์ หน้าที่การตลาด ต้นทุนและส่ วนเหลื่อมการตลาด สถาบันการตลาด ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
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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หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391

การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
300 ชั่วโมง
(Internship in Economics)
การฝึ กงานเกี่ยวกับวิชาชี พทางเศรษฐศาสตร์ ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจหรื อส่ วน
ราชการโดยผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชา
Internship related to economic field in private firm; public-enterprise or government agency
under supervision of the Department of Economics

รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
876-102

หลักเศรษฐศาสตร์ พืน้ ฐานและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
(Principles of Economics and Application)
รายวิชาบังคับก่อน: แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุน่ และการประยุกต์ใช้
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาค
ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงินการธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน
และเศรษฐกิจในระยะสั้น การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
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

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introductory Microeconomics)
รายวิชาบังคับก่อน: ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ การทางานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุน่
และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ
พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขัน และผูกขาด ตลาดปั จจัยการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
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

เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introductory Macroeconomics)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการคานวณบัญชีรายได้ของ
ประเทศ ระดับราคาและการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติที่ดุลยภาพ ตัวทวี
อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว การค้าและการเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น
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

ภาคผนวก ค
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ
2) ซื่อสัตย์สุจริ ต
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (1)
4) ยึดแนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม (3)
5) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็ นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ และดาเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและทักษะการวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2) มีความรู ้ และตระหนักเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้ใหม่ๆ ในศาสตร์ ที่ศึกษา
3) มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ทฤษฎีในศาสตร์ ที่ศึกษา และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริ ง
2) สามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง

4. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกัน มีภาวะการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม
2) มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
5. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ หรื อเศรษฐมิติ เพื่อใช้วเิ คราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา (1)
2) สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (3)
3) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน (2)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

1

2

001-101 อาเซียนศึกษา

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

001-131 สุขภาวะกายและจิต

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

●
○

●

●

●
○

○

875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1

●
○

●
○

●

●

●

●

●

875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 2

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

○
○

●
●

○
○

●
○
○

●
●

●
●

○

●

○

●
●
○

●

●

●

●

●

●

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียนรายงาน
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการ

●
●

●
●

●
●

●
○
○

895-132 ทักษะการสื่ อสาร

●

●

●

●

895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ

●

●

●

895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
○

●
●

○
○

●
●

●
●

○
○

●
●

○
●

○

○

○

●

●
●
●

○
○
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1

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3

2

3

4

5

1

2

3

1

2

895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป

○

○

○

○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

895-208 การคิดและการใช้เหตุผล

●

●

●

●

○

○

●

895-211 ประชากรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ

●

●

●

○

895-212 ปั ญหาสังคม

●

●

●

●

895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย

●

●

●

มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี
การวาดเส้นและระบายสี
จิตวิทยาองค์การ
พลศึกษา (วิชาเลือก)

●
●
○
●

●
●
○
●

●
●
○
●

●
○
○
●

●
○
○
●

●
○
○
●

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

895-223
895-232
895-301
***-***

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

○

○

○

○

●

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

●
●
●
●

●
○
○
○

●
○
●
●

○
○
●
○

●
○
○
○
○

○
○
○
○

●
●
○
○

●
○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

○
●
●
○

○
○
○
○

●
●
●
●

○
●
●
○

○

○

○
○

●
○

●
○

○
○

○
○

●
○

○
○

○
○

●
●
●
●

○
○
○
○

○
●
●
○

○
○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษา
890-100
890-101
890-102
890-211

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เสริ มทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
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1

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3

2

3

4

5

1

2

3

1

2

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○

○
○
●
○
○
○
○

○
●
●
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
●

●
○
●
●
●
●
○

○
○
○
●
●
○
○

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
●
●

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

○

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์

●

●

●

●

●

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

●

●

●

●
○
●

●

●

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

890-212
890-214
890-215
890-221
890-222
890-226
890-227
890-231

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
เสริ มทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
การปรับปรุ งการอ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การสื่ อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

○

●
●

○

○

○
○
●
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
●
○
○
●

●
●
●
●
●
●
●

○

●

○

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●
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5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2

3

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○

4

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5

○

1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3

1

2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
●
●
●

○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
○
●
●
●

●
●

○

●
●

○
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○

●
○
○
○
○
○
●
●
○
○
●
○

○
○

122

หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
322-174 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
460-101 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-207 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

1

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3

○

2
●

3
●

1
●

2
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
○
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
○
●

●
●
●

○
○
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
○
○

●
●
○
○

●
●
●
●

●
●
●
○

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
●

2
●

3
○

4
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5
○

●
●
●
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875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจพอเพียง
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-417 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
875-424 เศรษฐมิติ 1
875-425 เศรษฐมิติ 2
875-426 เศรษฐศาสตร์พลวัตเบื้องต้น
875-427 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ

1
●

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3
● ●
○ ○ ○

3

1

2

●
●
○
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
○
●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
●
●

○
○
○
●

●
●
●
●

○
○
○
○

○
○
○

●
○
●

●
●
●

●
●
●

●
○
●

●
●
●

●
●
●

○
●
●

○
○
●

●
●
●

○
○
●

○
○
○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

1

2

3

4

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
●

●
●
●

●

●

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

124

2

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยตลาดเงิน
875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
875-434 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน
และประเทศญี่ปุ่น

1

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3

2
●
●
●
●

3
●
●
●
●

1
●
●
●
●

2
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
●
○

○
○
○
○

○
○
○
○

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
●
●
●
●

2
●
●
●
●

3
○
○
○
○

4
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
●
●

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5
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875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
875-437 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
875-438 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
875-439 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
875-340 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
875-443 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
875-245 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
875-346 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1
●
●
●
●

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
● ●
● ● ○

○
○
○

3
●
●

1
●
●

2
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
●

○
○
○
○
○
●

○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
○

●
●
●
●
●
○

○
○
○
○
○
○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

1
●
●

2
●
●

3
○
○

4
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5
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2
●
●

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง
875-449 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒั นา
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยาเบื้องต้น
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
875-353 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
875-455 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ:
กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
875-456 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น

1
●
●

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3
● ●
● ○ ○
● ●
● ○ ○

2
●
●
●
●

3
●
●
●
○

1
●
●
●
●

2
●
●
●
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
○
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
●
●

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
●
●
●
●

2
●
●
●
●

3
○
○
○
○

4
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5
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875-358 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
875-459 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิในเศรษฐศาสตร์อิสลาม
875-460 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม
875-461 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม
หมวดเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
875-364 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
875-366 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
875-368 เศรษฐศาสตร์กบั กฎหมาย
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง

1
●
●
●
●

5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○
○
○
○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
●
●
●
●
●
●

○
○
●
○
●
●
●
●
○
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

1
●
●
●
●
●
●
●



2
●
●
●
●
●
●
●



3
○
●
○
○
●
●
●



4
●
●
●
●
●
●
●



3
●
○
○
●
○
●
●



1
●
●
●
●
●
●
●



2
●
○
●
○
○
●
●



●
●
●

●
●
●

○
○
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○
○
○

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

○
○
○

●
●
●

○
○
○
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876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

2
●
●
●
●
●
○
●



1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม
875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
875-492 สหกิจศึกษา
877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้

1
●
●
●
●
●
○
●



5. ทักษะการ
4. ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สัมพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสาร และการ
บุคคล และความรับ
ใช้ เทคโนโลยี
ผิด ชอบ
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3
● ●
● ○ ○
○ ○
● ● ○
○ ●
● ● ○
○ ○
○ ● ○
○ ○
● ● ○
● ●
○ ● ○
● ●
● ●
 
 ○
 
 ○
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ภาคผนวก ง
การเปรียบเทียบ รายวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ระหว่ างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
แผนการศึกษาปกติและ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
2.1 วิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
31
14
11
6
92

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 แผนการศึกษาปกติ

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
หน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้น
130
1 หน่วยกิต
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
32
1 หน่วยกิต
14
คงเดิม
12
6

หน่วยกิตเพิม่ ขึ้น
1 หน่วยกิต
คงเดิม

92

คงดิม

คงเดิม
คงเดิม
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
3 หน่วยกิต
หน่วยกิตลดลง
3 หน่วยกิต
คงเดิม

65
27
-

2.1.1 วิชาแกน
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
2.2.1 วิชาแกน

65
27
92
68

-

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก

24

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

130

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน่ วยกิต

หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

129

หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

130

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

31

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

32

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
640-101 สุขภาวะกายและจิต
875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
-

14

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
3(2-2-5) 001-131 สุขภาวะกายและจิต
1(0-0-3) 875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 2

895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ

895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
3(2-2-5)
-

และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จานวน
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
640-201 ภูมิปัญญาตะวันออกและการ
ดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 2

-

และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จานวน
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2(1-2-5)
1(0-0-3)

-

-

-

001-101 อาเซียนศึกษา

-

-

895-208 การคิดและการใช้เหตุผล

14

หมายเหตุ
หน่วยกิตรวม
เพิ่มขึ้น
1 หน่วยกิต
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
1 หน่วยกิต
คงเดิม

3(2-2-5) คงเดิม
1(0-0-3) คงเดิม
1(0-0-3) เพิม่ เข้ามาเพื่อ
เตรี ยมความพร้อม
ด้านการเรี ยน PBL
3(3-0-6) เพิ่มใหม่
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
เลือกทางด้าน
สังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์
-

-

ตัดออก

ย้ายไปอยูใ่ นวิชา
บังคับ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3(2-2-5) เพิ่มเติมตามมติสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการจัดหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6) ของกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-

131
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หน่ วยกิต

-

-

-

-

895-211 ประชากรและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
895-212 ปั ญหาสังคม

-

-

895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ

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

895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
895-223 มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี
895-232 การวาดเส้นและระบายสี
895-301 จิตวิทยาองค์การ
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียน
รายงาน
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการ
เขียนรายงานวิชาการ
895-132 ทักษะการสื่ สาร

895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
895-223 มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี
895-232 การวาดเส้นและระบายสี
895-301 จิตวิทยาองค์การ
-

-

-

-
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896-102 สายรายภาคใต้
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)
11
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

วิชาบังคับ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านภาษา
จานวน 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
890-221 การปรับปรุ งการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

วิชาบังคับ
3(2-2-5) 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
3(3-0-6) 890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านภาษา
จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

3(3-0-6) กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
3(3-0-6) ความสามารถกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3(2-2-5) ย้ายจากวิชาบังคับ
เป็ นวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
2(1-2-3) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
1(1-0-2) ย้ายจากวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
2(2-0-4) เป็ นวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชา
2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ตัดออก
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
12
1 หน่วยกิต
3(2-2-5) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

-
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890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ จริ ง
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการ
อังกฤษ
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียน
รายงาน
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการ
เขียนรายงานวิชาการ
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
895-230 การเขียนภาษาไทย
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 3
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
336-213 สารพิษในชีวติ ประจาวัน

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6) 890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ จริ ง
3(3-0-6)
-

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
3(3-0-6) คงเดิม
-

ตัดออก

3(3-0-6)

-

-

ตัดออก

1(1-0-2)

-

-

2(2-0-4)

-

-

ย้ายไปอยูใ่ นรายวิชา
เลือก กลุ่มวิชา
มนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2(2-0-4)
3(3-0-6)
890-211 เสริ มทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ
890-215 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่าน
ทางวัฒนธรรม
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
890-231 การสื่ อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
6
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
3(3-0-6) 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 3
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2(2-0-4)
-

ตัดออก
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5) กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
3(3-0-6) ความสามารถกลุ่ม
วิชาภาษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
คงเดิม
6

3(3-0-6) คงเดิม
-

-

-

ตัดออก
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340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
-

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่ วยกิต
หมายเหตุ
3(3-0-6) 340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
3(3-0-6) คงเดิม
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
461-111 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-207 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคารเบื้องต้น
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบื้องต้น
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย

92
65
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-417 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
322-174 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
461-111 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-207 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคารเบื้องต้น
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบื้องต้น
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจพอเพียง
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-417 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์

คงเดิม

92
65
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

-

3(3-0-6) คงเดิม
4(4-0-8) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(0-0-9) คงเดิม
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-

-

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่ วยกิต
68
2.1.2 แผนการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษา
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
3(3-0-6)
322-174 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
3(3-0-6)
461-111 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
กฎหมายทัว่ ไป
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 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8)
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น
4(4-0-8)
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
3(3-0-6)
ธนาคารเบื้องต้น
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
4(4-0-8)
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจพอเพียง
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
6(0-0-18)
875-492 สหกิจศึกษา

หมายเหตุ
-

เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรี ยนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์
ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่ม
วิชาแกน เป็ น
2 แผนการศึกษา คือ
1) แผนการศึกษา
แบบปกติ
2) แผนการศึกษา
แบบสหกิจ
ศึกษา

นักศึกษาต้องลง
ทะเบียนในชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
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2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
27
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 รู ปแบบดังนี้
2.2.1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 27
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อ
2.2.2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 18
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจาก
วิชาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 9
หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ 4
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ โดยจะเป็ น
วิชาใดบ้างนั้นให้อยูใ่ นความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.2.3) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 21
หน่วยกิต จาก 9 กลุ่มวิชาชีพเลือกใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนสห
กิจศึกษาจานวน 6 หน่วยกิต ในช่วงภาคฤดู
ร้อนของปี การศึกษาที่ 3 โดยต้องทาแผนการ
เรี ยนสหกิจศึกษาจานวนอย่างน้อย 16
สัปดาห์
-

-
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หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.2.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
27
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ 2 รู ปแบบดังนี้
1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 27 หน่วย
กิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรื อ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 18 หน่วย
กิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจากวิชาเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสูตร
กาหนดไว้ โดยจะเป็ นวิชาใดบ้างนั้นให้อยูใ่ น
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.2.2 แผนการศึกษาแบบ
24
สหกิจศึกษา
จะต้องเรี ยนสหกิจศึกษาจานวน 6 หน่วยกิต
ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
โดยต้องทาแผนการเรี ยนสหกิจศึกษาจานวนอย่าง
น้อย 16 สัปดาห์ และสามารถเลือกเรี ยนวิชาชีพ
เลือกได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 24
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรื อ
2. เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะจานวน 18
หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจากวิชาเลือกนอก
คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต จากกลุ่ม

หมายเหตุ
-

เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรี ยนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์
ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่ม
วิชาชีพเลือก เป็ น
2 แผนการศึกษา คือ
1) แผนการศึกษา
แบบปกติ
2) แผนการศึกษา
แบบสหกิจ
ศึกษา

เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรี ยนการ
สอนของสาขา
เศรษฐศาสตร์
ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่ม
วิชาชีพเลือก เป็ น
2 แผนการศึกษา คือ
1) แผนการศึกษา
แบบปกติ
2) แผนการศึกษา
แบบสหกิจ
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หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่ วยกิต
วิชาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสูตร
กาหนดไว้ โดยจะเป็ นวิชาใดบ้างนั้นให้อยูใ่ น
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
ศึกษา

กลุ่มวิชาชีพเลือกประกอบด้ วย
กลุ่มวิชาชีพเลือกประกอบด้ วย
2 ส่ วนดังนี้
2 ส่ วนดังนี้
1) วิชาเลือกในสาขาวิชา
1) วิชาเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 10 กลุ่มวิชา มีดงั นี้
เศรษฐศาสตร์ 9 กลุ่มวิชา มีดงั นี้
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี จานวน
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี จานวน
8 วิชา
3 วิชา
875-318 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
3(3-0-6) 875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
875-319 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
3(3-0-6) 875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
3(3-0-6) รหัสวิชา
875-320 ประวัติแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

-

-

875-321 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ

3(3-0-6)

-

-

875-322 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

875-323 เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-364
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-262
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-474
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-365
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875-424 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

หน่ วยกิต
3(x-y-z)

875-325 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
จานวน 6 วิชา
875-426 เศรษฐมิติ 1
875-427 เศรษฐมิติ 2
875-428 เศรษฐศาสตร์พลวัตเบื้องต้น
875-429 การประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

875-430 การวิจยั การดาเนินงาน
เบื้องต้น
875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริ มาณ

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
-

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับชื่อ เนื้อหา และ
รหัสวิชา เป็ น
875-475
เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและการ
ประยุกต์ทฤษฎีเกม
875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
ทฤษฎี

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

กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
จานวน 4 วิชา
875-424 เศรษฐมิติ 1
875-425 เศรษฐมิติ 2
875-426 เศรษฐศาสตร์พลวัตเบื้องต้น
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6) 875-427 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริ มาณ

-

-

3(3-0-6)
ปรับเนื้อหาวิชา
3(3-0-6)
และรหัสวิชา
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-476
ตัดออก
3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา

กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงิน จานวน
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงิน จานวน
4 วิชา
4 วิชา
875-432 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
3(3-0-6) 875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
3(3-0-6)
การธนาคาร
การธนาคาร
ปรับเนื้อหาวิชา
875-433 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6) 875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6) และรหัสวิชา
875-434 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยตลาดเงิน 3(3-0-6) 875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยตลาดเงิน 3(3-0-6)
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หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่ วยกิต
หมายเหตุ
875-435 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) 875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
กลุ่มที่ 4
จานวน 6 วิชา
875-436 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย 3(3-0-6) 875-332
ของภาครัฐ
875-437 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 875-333
875-438 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(3-0-6)

875-439 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

875-440 เศรษฐศาสตร์กบั กฎหมาย

875-441 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ
กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ าง
ประเทศ จานวน 4 วิชา
875-442 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ
875-443 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
จานวน 3 วิชา
ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย 3(3-0-6)
ปรับเนื้อหาวิชา
ของภาครัฐ
และรหัสวิชา
ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-366
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-367
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-368
3(x-y-z) 875-434 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
สาธารณะ
-

กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ าง
ประเทศ จานวน 5 วิชา
3(3-0-6) 875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6) 875-437 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ

-

-

3(3-0-6)
ปรับเนื้อหาวิชา
3(3-0-6) และรหัสวิชา
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875-444 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศ
-

875-445 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
จานวน 5 วิชา
875-446 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-447 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม
875-448 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
875-449 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ

875-450 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6) 875-438 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศ
875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาวิชา
และรหัสวิชา
3(3-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน
ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
3(x-y-z) 875-439 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
ระหว่างประเทศ
-

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

กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
จานวน 4 วิชา
875-340 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
-

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

กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
จานวน 10 วิชา
875-451 เศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
จานวน 6 วิชา
3(3-0-6) 875-244 เศรษฐกิจชุมชน

875-452 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุม่
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-369
3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา

-

-

3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-370
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875-453 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

875-454 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3(3-0-6) 875-346

875-455 เศรษฐศาสตร์เมือง

3(3-0-6) 875-448

875-456 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6)

875-457 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

3(3-0-6) 875-245

875-458 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม

3(3-0-6)

-

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
-

875-347

875-459 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) 875-449
พัฒนา
877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5)
การประยุกต์ใช้

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-371
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
เศรษฐศาสตร์เมือง
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-372
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-263
ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา
3(3-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน
ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
พัฒนา
ตัดออก
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กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 8 วิชา
875-460 เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา
เบื้องต้น
875-461 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
875-462 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
875-463 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 7 วิชา
3(3-0-6) 875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา
เบื้องต้น
3(3-0-6) 875-351 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6) 875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 875-353 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

875-464 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

-

875-465 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้า
เกษตร

-

หน่ วยกิต
-

หมายเหตุ
-

3(3-0-6)
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชาเป็ น
875-373

-

875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
3(3-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่ให้
ชายฝั่งทะเล
สอดคล้องกับการ
875-455 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ 3(3-0-6) เรี ยนการสอนของ
สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ:
เศรษฐศาสตร์
กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
3(x-y-z) 875-456 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
-

กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
จานวน 5 วิชา
875-466 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น

กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
จานวน 5 วิชา
3(3-0-6) 875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น

875-467 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์
และการจัดการ
875-468 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม

3(3-0-6) 875-358 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์
และการจัดการ
3(3-0-6) 875-459 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม

-

คงเดิม

3(3-0-6)
3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
3(3-0-6)
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่ วยกิต
หมายเหตุ
875-469 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 875-460 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและ
อิสลาม
อิสลาม
รหัสวิชา
875-470 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) 875-461 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) ปรับรหัสวิชา
อิสลาม
อิสลาม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มที่ 10 อื่น ๆ
จานวน 17 วิชา
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
875-364 ประวัติแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์
875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
875-366 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
875-368 เศรษฐศาสตร์กบั กฎหมาย
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
การประยุกต์ทฤษฎีเกม
875-476 การรประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้า
เกษตร

-

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) จัดกลุ่มรายวิชาใหม่
3(3-0-6) ตามข้อเสนอแนะ
3(3-0-6) ของผูท้ รงคุณวุฒิ
3(3-0-6) เพื่อรองรับรายวิชา
3(3-0-6) ที่ไม่ชดั เจนว่าอยูใ่ น
กลุ่มใด
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มที่ 10 ฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

หน่ วยกิต
300
ชัว่ โมง

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
-

875-492 สหกิจศึกษา

6(0-0-18)

-

2) วิชาเลือกนอกสาขาวิชา
เลื อ กเรี ยนรายวิ ช าใดๆในระดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ภ ายใต้
ความเห็ นชอบจากสาขาวิชา จานวน 9
หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

-

-

2) วิชาเลือกนอกสาขาวิชา
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในระดับ
ปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ภายใต้
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา จานวน 9
หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

4) หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

-

-

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาฝึ กงาน
ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเฉพาะ
แผนการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาแกน
-

-

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

-

คงเดิม

6

คงเดิม

300
ชัว่ โมง

การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ น
ทางเลือกให้
นักศึกษาที่สนใจ
โดยนักศึกษาที่มี
ความประสงค์จะ
ฝึ กงานในประเทศ
นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใน
รายวิชาฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ ใน
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
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ภาคผนวก จ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เป็ นหลักสู ตรที่ traditional เหมือนกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ในประเทศไทย
2. โครงสร้างหลักสู ตรเป็ นไปตามที่ สกอ.ระบุ
3. รายวิชาในหลักสู ตร
3.1 ควรมีรายวิชาใหม่ๆ เช่ น เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม
(behavioral economics) ซึ่งเป็ นเรื่ องใหม่
3.2 บั ญ ชี เป็ นวิ ช าที่ ส าคั ญ บั ณ ฑิ ตเศรษฐศาสตร์
ปั จจุ บ ัน ต้องเข้าใจบัญ ชี ปั จจุ บ ัน ในต่ างประเทศ
เช่น Australia บังคับวิชาบัญชี (ในสมัยอ.ป๋ วยเป็ น
คณบดี เศรษฐศาสตร์ มธ.ก็มีบญั ชี เป็ นวิชาบังคับ)
เรื่ องการเงิน (finance) และบัญชี เป็ นสาขาที่เรี ยน
กันมากในต่างประเทศและมีประโยชน์
4. ในการสอนอยากให้มี active learning มากขึ้น การ
สอน (teaching) อาจบรรยาย 50% และอี ก 50%
เป็ น Learning เช่ น discussions/ case studies/ อ่าน
วิเคราะห์ ในห้อง/ ดู VDO ดู clip เช่น TED.com

คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ทางสาขาได้สร้างหลักสู ตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่าสถาบันชั้นนาในประเทศไทย
3.1 ได้บรรจุรายวิชาดังกล่าวไว้ในหลักสู ตรแล้ว
3.2 ความรู ้ทางด้านบัญชี และการเงิน ได้บรรจุไว้เป็ น
วิชาบังคับในระดับพื้นฐาน(ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับ
ธุ ร กิ จ ) และหากนัก ศึ ก ษาสนใจก็ ส ามารถเลื อ ก
เรี ย นเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นกลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กนอกคณะ
(กลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจ)

4. หลักสู ตรให้ความสาคัญกับ active learning เป็ น
พิเศษ เช่น การนา flipped classroom วิธีต่างๆมา
ใช้ในชั้นเรี ยน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(PBL) นอกจากนั้นในหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่น้ ีได้
เพิ่มการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
การเรี ยนผ่านวิชากิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1 หน่วย
กิต
5. การเรี ย นการสอนจริ ง อาจส าคัญ กว่า ค าอธิ บ าย 5. ได้อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดไว้ใ นกลยุท ธ์ ก ารสอนใน
รายวิ ช า ควรเน้ น วิ ธี ก ารเรี ยนการสอนไว้ใ น
หมวดที่ 4 แล้ว
เอกสารนี้ จะทาให้น่าสนใจขึ้น
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุ วรรณระดา
คณบดีวทิ ยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ในภาพรวมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรครั้ งนี้ ท าให้ 1. ทางสาขาได้สร้างหลักสู ตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความเข้มข้นขึ้ นจากจานวนหน่ วยกิ ตที่
เทียบเท่าสถาบันชั้นนาในประเทศไทย
เพิ่ ม ขึ้ น นั ก ศึ ก ษ ามี โอก าส ได้ เ รี ยน วิ ช าท าง
เศรษฐศาสตร์ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ง มี ร ายวิ ช าที่ เพิ่ ม soft
skill ให้กบั นักศึ กษา นอกจากนั้นยังเปิ ดโอกาสให้
นัก ศึ ก ษาที่ ส นใจฝึ กงานแบบเข้ม ข้น (สหกิ จ ) มี
ทางเลื อกเพิ่ม ประเด็นต่างๆ ดังกล่าว นับว่าเป็ นจุด
แข็งของหลักสู ตร
2. ห ลั ก สู ต รมี ค วาม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป รั ช ญ ากั บ
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั เอาไว้ มี รายวิช าและการจัดการ
เรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ขอ้ 2, 3
และ 4 (ส่ วนข้ อ 1 คงไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง เพราะเป็ น
หลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อยูแ่ ล้ว
3. มี ค ณาจารย์พ ร้ อมในการดาเนิ น การ อาจารย์ส่ วน 3. สาขาฯ เห็ น ชอบตามเสนอ และจะเสนอแนวทาง
หนึ่ งมีวุฒิปริ ญญาตรี /โท ดังนั้นคณะต้องมีแผนการ
พัฒนาอาจารย์ให้คณะดาเนินการต่อไป
พัฒนาบุคลากรที่ชดั เจนและต่อเนื่ อง เพื่อเสริ มสร้าง
ทัก ษะในความสามารถของอาจารย์เหล่ า นี้ และ
อาจารย์ที่จบ Ph.D. มาใหม่ๆ
4. โครงสร้ างหลัก สู ตรมี ค วามเหมาะสมดี นัก ศึ ก ษา
ส า ม า ร ถ เรี ย น ทั้ ง วิ ช า พื้ น ฐ า น วิ ช า ส า ข า
เศรษฐศาสตร์และวิชาเพื่อการพัฒนา soft skill อันมี
ประโยชน์ ต่อทั้ง การเรี ยนชั้น สู ง ขึ้ นและ/หรื อการ
ประกอบอาชีพต่อไป
5. หลัก สู ตรมี ม าตรฐานสากล และมี รายวิชา special
topic ของแต่ ล ะสาขาไว้เพื่ อให้มี ค วามยืดหยุ่นใน
การปรั บ ตัว ต่ อ ความต้อ งการของตลาด และการ
ปรับ หลักสู ตรให้ท นั สมัยและความเชี่ ยวชาญของ
กาลังคน
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6. การจัดให้มีสหกิ จศึกษา นอกจากหน่ วยงานภาครัฐ 6. สาขาฯ เห็นชอบตามเสนอ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
หน่ วยงานภาคเอกชน หรื อหน่ วยงานวิจยั แล้ว การ
พัฒนาการเลือกหน่วยงานเพื่อการสหกิจศึกษา
ส่ งนักศึกษาไปอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจยั
ในมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ฝึ กงานอาจจะเป็ นทางเลื อ ก
หนึ่งก็ได้
7. รายวิช า “ทะเลสาบสงขลา” มี ค วามน่ าสนใจ ใน 7. สาขาฯ เห็ น ชอบตามเสนอ โดยจะบรรจุ ไ ว้ใ น
อนาคตอาจจะพัฒนาเป็ นรายวิชาที่ศึกษาทะเลสาบ
แผนการพัฒ นารายวิช าใหม่ ข องสาขาวิช าฯ เพื่ อ
สงขลาในเชิ งเศรษฐกิ จ ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
บูรณาการองค์ความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ และสาขา
หรื ออาจบูรณาการสาขาอื่นเข้าด้วย เพื่อให้นกั ศึกษา
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง กรณี ท ะเลสาบสงขลา โดยอาจจะ
ม.สงขลานคริ นทร์ทุกคนได้เรี ยน
เปิ ดเป็ นรายวิชาการศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้นกั ศึกษา ม.
สงขลานคริ นทร์ทุกคนได้เรี ยนในอนาคต
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3. นายสมพร สิ ริโปราณานนท์
ประธานหอการค้ าจังหวัดสงขลา (Stakeholder)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ความคาดหวังในตัวบัณฑิต
1. ได้อธิ บายรายละเอียดการส่ งเสริ มทักษะการทางาน
1.1 มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การประยุกต์ใช้ความรู ้ การส่ งเสริ ม
1.2 บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้จริ ง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ไว้ในกลยุทธ์การสอน
1.3 มีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษ
และการประเมินผล ในหมวดที่ 4
1.4 ควรมี การทดสอบความรู ้ บ ณ
ั ฑิ ตก่อนจบ เพื่ อ
ส่ วนการฝึ กปฏิ บ ั ติ ใ ช้ ค วามรู ้ ก ั บ ชุ ม ชนรอบ
เป็ นการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนั้น สาขาวิชาฯได้จดั การเรี ยนโดยใช้
1.5 นักศึกษาน่าจะได้ฝึกปฏิบตั ิใช้ความรู ้กบั ชุมชน
พื้ น ที่ ชุ ม ชนโดยรอบมหาวิ ท ยาลัย เป็ นห้ อ งเรี ย น
รอบมหาวิทยาลัย
ธรรมชาติ เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้สถานการณ์จริ งใน
การเรี ย นรู ้ เช่ น การท าวิจยั (Research Project)ของ
นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 4 ก่ อ นจบการศึ ก ษา และ วิ ช า
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1 และ 2
2. การเรี ยนการสอนควรนาสถานการณ์จริ งใกล้ตวั มา 2. สาขาฯ เห็นชอบการให้ความสาคัญกับการเรี ยนการ
ใช้เป็ นสื่ อการเรี ย นการสอน และควรบู รณาการ
สอนโดยใช้ส ถานการณ์ จ ริ ง และการบู ร ณาการ
ความรู ้กบั ชีวติ จริ งในการสอน
ความรู ้ จึงได้มีการบรรจุการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน(PBL) ไว้ใ นกระบวนการ
เรี ยนของหลั ก สู ตรเศรษฐศาสตร์ ใ นรายวิ ช าที่
เหมาะสม เช่ น วิ ช าสั ม มนา วิ ช าการวิ เคราะห์
โครงการ และ วิช าเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
3. ประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยการน าผลงานนัก ศึ ก ษาและ 3. สาขาฯ เห็ น ชอบตามเสนอ และจะบรรจุ ไ ว้ใ น
คณาจารย์ออกเผยแพร่ สู่ชุมชน
แผนงานเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย ของนั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์
อนึ่ งปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย ของ
นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภายใต้โครงการ “เศรษฐ
วิจยั ” และการจัดทาจุลสารเศรษฐตังค์เพื่อให้ความรู ้
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แก่ประชาชนทัว่ ไป
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คาชี้แจงและการดาเนินการ
4. มี ก ระบวนการให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ารวจตนเองว่ า 4. เห็นชอบตามเสนอ และได้ดาเนิ นการผ่านกิจกรรม
เหมาะสมที่ จะเรี ยนทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรื อไม่
การติดตามผลการเรี ย นและการให้คาปรึ ก ษาของ
ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1
อาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสู ตรควรนาเสนอเอกลักษณ์ของหลักสู ตรให้ 5. นอกเหนื อจากความเข้มข้นทางด้านเศรษฐศาสตร์
ชัดเจน
แล้ว หลักสู ตรมีเอกลักษณ์โดดเด่น 2 ด้าน ดังนี้
- การมี ส าระวิชาที่ ตอบสนองโจทย์ปัญ หาและการ
พัฒ นาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ศัก ยภาพและเอกลัก ษณ์ เชิ ง
พื้นที่ เช่น ทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรชายหาด และ
เศรษฐศาสตร์เมือง เป็ นต้น
- การจัด การเรี ย นการสอนโดยเน้น การเรี ย นรู ้ ข อง
ผู ้เรี ย น เพื่ อ ให้ เกิ ด ทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ และ
ทัก ษะการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต เช่ น การสอนแบบ
flipped classroom ในระดับบุ คคล แบบต่างๆ และ
ระดับกระบวนการเป็ นทีม เช่น PBL
6. บัณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์ ม .อ. อยู่ ล าดับ ที่ เท่ า ไรของ 6. จากก ารเข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั น ตอบ ปั ญ ห าท าง
สังคม
เศรษฐศาสตร์ ระดับ ประเทศ นัก ศึ ก ษาจากสาขา
เศรษฐศาสตร์ อยูใ่ นลาดับ 1 ใน 5 ของประเทศอย่าง
ต่ อ เนื่ อง และใน ปี 2557 นั ก ศึ ก ษ าจากส าขา
เศรษฐศาสตร์ ช นะเลิ ศ ในการแข่ ง ขัน ตอบปั ญ หา
ของ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
แ ล ะ จ า ก World economics ranking (QS
world ranking) ค ณ ะเศ รษ ฐ ศาส ต ร์ ม .ส งข ล า
นคริ นทร์ อยูล่ าดับที่ 4 ในปี 2555 และลาดับที่ 3 ใน
ปี 2556 ของสาขาเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐมิติของ
ประเทศไทย
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

ดร.ภูมิศรั ณย์ ทองเลี่ยมนาค
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
ในภาพรวมของหลักสู ตรมีจุดเด่น คือ
1.1 มี ก ารจั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น แ บ บ active
learning
1.2 รายวิชาหลากหลาย
1.3 มี ร า ย วิ ช า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ พื้ น ที่ เช่ น
เศรษฐศาสตร์อิสลาม
1.4 มีสหกิจศึกษา
1.5 เป็ นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภาคใต้
1.6 เป็ นพื้นที่ติดชายแดนทาให้ได้เปรี ยบเรื่ องการ
แลกเปลี่ ย นหรื อการฝึ กงาน และมี ค วาม
ได้เปรี ยบทางด้านทรัพยากร
1.7 มี รายวิ ช าที่ บู รณ าการจาก งาน วิ จ ั ย เช่ น
ทะเลสาบ แต่อาจจะเหมาะกับ นักศึ กษาชั้นปี
สู งเพราะต้องมีพ้นื ฐานทางทฤษฎีมาก่อน
สหกิจศึกษาควรมีการดูแลอย่างมีระบบ เช่น มีครู พี่ 2. เห็ นชอบตามเสนอ และจะดาเนิ นการบรรจุไว้ใ น
เลี้ ยง มี ก ารเขี ย นรายงาน และแนะน าให้ ไ ปดู
แผนงานพัฒนาสหกิจศึกษา
หลักสู ตรได้จากบางมด และสุ รนารี
การจัดหมวดหมู่ ควรมีการจัดวิชาบางรายวิชาใหม่ 3. เห็นชอบตามเสนอ และได้พิจารณาทบทวนการจัด
ให้อยูใ่ นกลุ่มที่เหมาะสม เช่น เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
หมวดวิชาใหม่ โดยเพิ่มหมวดที่ 10 คือ หมวด อื่นๆ
เศรษฐศาสตร์ แ รงงาน และประวัติ แ นวคิ ด ทาง
เพื่อรองรับรายวิชาที่ไม่ชดั เจนว่าอยูห่ มวดใด
เศรษฐศาสตร์
จานวนอาจารย์ผสู ้ อนมีน้อย ไม่เพียงพอที่จะรองรับ 4. เห็ น ชอบตามเสนอ และจะน าไปพิ จ ารณาความ
รายวิชาที่ เปิ ด และอาจารย์ไม่มีเวลาสาหรับทาวิจยั
เป็ นไปได้ในการดาเนินการ
และบริ การวิชาการ ดังนั้นจึงอาจจะมีอาจารย์ที่ทา
วิจยั อย่างเดียวภายใน 1 ปี สลับกัน
การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก 5. เห็ นชอบตามเสนอ และจะนาไปพิจารณาร่ วมกับ
online education
การสอนแบบ flipped classroom
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6. ค ว ร มี ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ท าให้ นั ก ศึ ก ษ าเห็ น
ความส าคัญ ของภาษาอังกฤษ และอยากเรี ยนด้วย
ตนเอง
7. อาจจะมี ก ารจัด การเรี ยนสอนบางรายวิ ช าเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยให้นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนที่ดีมา
ลงเรี ยนวิ ช านี้ เพราะเกิ ด ผลดี ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ ผู ้ส อนเองก็ ไ ด้ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษด้วย
8. มี ระบบแนะแนวให้กบั นัก ศึ ก ษา เช่ น การแนะนา
เรื่ องการเลื อ กเรี ยนให้ ต รงกั บ ความสนใจ การ
ทางาน หรื อการศึกษาต่อในอนาคต
9. การจัดให้มีวิชา minor ที่สะท้อนทักษะด้านวิชาชี พ
ให้ชดั เจน เช่น บัญชี กฎหมาย
10.นักศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิชาชี พ
จึงควรออกแบบให้หลักสู ตรรองรั บนักศึ กษาทั้ง 2
กลุ่ ม ในส่ วนของกลุ่ ม วิช าการก็ส นับ สนุ น ให้เกิ ด
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และควรมีการปรับ
กลุ่มวิชาเลื อก เช่ น กลุ่มวิชาการ ควรมีวิชาทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติให้เลื อก เพื่อเตรี ยมพร้อมใน
การเรี ยนต่อ

คาชี้แจงและการดาเนินการ
6. เห็ น ชอบ ตาม เส น อ แล ะจะน าไป พิ จารณ า
ดาเนินการ
7. เห็ น ชอบตามเสนอ และจะน าไปพิ จ ารณาความ
เป็ นไปได้ในการดาเนินการ

8. เห็นชอบตามเสนอ และได้ดาเนิ นการผ่านกิจกรรม
การติดตามผลการเรี ย นและการให้คาปรึ ก ษาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
9. จะนาไปพิจารณาความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นใน
อนาคต
10. จะน าไปพิ จ ารณาด าเนิ น การผ่ า นกิ จ กรรมการ
ติ ด ตามผลการเรี ยนและการให้ ค าปรึ กษาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งในส่ วนของหลักสู ตรใหม่น้ ีได้
ออกแบบไว้ให้มีความยืดหยุ่นต่อความสนใจ และ
ศักยภาพของนักศึกษา
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5. นายพสุ ธา ระวังสุ ข
ผู้บริหารทีม ส่ วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ (Stakeholder)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. จัดทาได้ดี โครงสร้างหลักสู ตรมีความทันสมัย โดย 1. รายวิชาเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ ได้มีเนื้ อหา
ได้วิเคราะห์ถึงบริ บทที่จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงของ
บรรจุ อ ยู่ ใ นวิ ช า เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น ระหว่ า ง
โลกในอนาคต เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตออกมารองรับ แต่
ประเทศ (วิ ช าชี พ เลื อ กในคณะกลุ่ ม ที่ 5) ส่ วน
ควรปรั บเพิ่ม วิชาเกี่ ยวกับการเงิ นระหว่างประเทศ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารความเสี่ ยง นั ก ศึ ก ษา
การบริ หารความเสี่ ยง และภาษาต่างประเทศมากขึ้น
สามารถเลื อกผ่านวิชาชี พ เลื อกนอกคณะ และใน
ส่ วนของการส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
นั้น ได้บ รรจุ ไ ว้ในกลยุท ธ์ ก ารสอนในหมวดที่ 4
ร่ วมกับ การส่ งเสริ ม ของมหาวิท ยาลัย (การฝึ กฝน
ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม tell me more)
2. ปรั ช ญ าหลั ก สู ตร ควรมี เรื่ องบุ ค ลิ ก ภาพ และ 2. บุ คลิ ก ภาพและความสามารถในการสื่ อสาร มีก าร
ความสามารถในการนาเสนอ แก่บณ
ั ฑิตด้วย เพราะ
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร หลักสู ตรจึงมี
มีความสาคัญในการทางานในองค์กรต่างๆ
แผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มคุณสมบัติ
ด้านนี้ ข องนักศึ กษาในกลยุท ธ์ การสอนหมวดที่ 4
แล้ว นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษาได้ดูแลพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
3. วัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 ควรต่อท้ายด้วย ทั้งในประเทศ 3. วัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวแล้ว
และต่างประเทศ
4. โครงสร้ า งหลัก สู ตร กลุ่ ม วิ ช าภาษา จ านวน 11 4. เนื่ องจากหลักสู ตรก าหนดส่ วนที่ บ ังคับ เรี ยนเท่ าที่
หน่ ว ยกิ ต โดยมี วิช าบังคับ 6 หน่ วยกิ ต และเลื อ ก
จาเป็ น และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีสัดส่ วนในการ
เรี ยนอีก 5 หน่วยกิต –หน้า18
เลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเติ ม เต็ ม
มี ค วามเห็ น ว่ า หน่ ว ยกิ ต วิ ช าบัง คับ น้ อ ยเกิ น ไป
ศักยภาพด้านภาษาตามความแตกต่างของนักศึกษา
เนื่องจากปัญหาที่พบจากนักศึกษา คื อ ภาษาอังกฤษ
ดังนั้นโครงสร้ างด้านภาษาตามที่ กาหนดไว้จึงเห็ น
ค่อนข้างอ่ อน ควรเน้นวิช าบังคับ ในกลุ่ ม ภาษาให้
ว่าเหมาะสมแล้ว
มากขึ้ นอี ก 1-2 รายวิ ช า รายวิ ช าที่ เสนอแนะให้
เปลี่ ย นเป็ นวิ ช าบัง คับ คื อ 890-245ภาษาอัง กฤษ
สาหรั บธุ รกิ จ (English for Business) หรื อ 890-222
การอ่านภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน (Functional
Reading) น่ าจะเพิ่ ม เติ ม รายวิช าภาษาที่ เป็ นเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่ น วิชา Technical English
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
for Business and Economics เนื่ องจากเป็ นรายวิชา
ภาษ าที่ เป็ น ประโยชน์ ทั้ งใน ด้ า น การพั ฒ น า
ภาษาอั ง กฤษ และเศรษฐศาสตร์ ไ ปพร้ อ มกั น
ประเด็นหลักคือ พัฒนาภาษาอังกฤษใน Economics
area
5. ราย วิ ช า 875-364 ป ระ วั ติ แ น ว ค ว าม คิ ด ท าง 5. สาขาเห็ นชอบว่ า วิ ช าตามเสนอ เป็ นวิ ช าที่ มี
เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ (History of Economic Thoughts)
ความสาคัญ แต่ดว้ ยข้อจากัดของสัดส่ วนของหน่วย
มีความเห็ นว่า ควรบรรจุเป็ นวิชาบังคับแกน โดยมี
กิ ต บั ง คับ ที่ ไ ม่ ค วรมากเกิ น ไป และจ ากั ด ด้ า น
รายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น คื อ 875-205 เศรษฐศาสตร์
ก าลัง คน จึ ง เห็ น ว่ า วิ ช าดัง กล่ า วควรอยู่ ใ นกลุ่ ม
จุ ล ภาค 2 และ 875-206 เศรษฐศาสตร์ ม หภาค 2
วิชาชีพเลือกในคณะดังเดิม
เนื่ อ ง จ า ก ม อ ง ว่ า วิ ช า History of Economic
Thoughts ควรเป็ นวิชาที่รวบรวมแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ไว้ท้ งั หมด เป็ นการทบทวนสิ่ งที่เรี ยน
มา ตลอดจนสามารถให้นักศึ กษานาไปต่อยอดใน
การสอบเข้าศึ ก ษาในระดับ ชั้น ปริ ญ ญาโท โดยมี
การอัพ เดทแนวความคิ ดของนัก เศรษฐศาสตร์ ยุค
ปัจจุบนั เข้าไปด้วย
6. ควรจัด กิ จ กรรม (วิ ช าการ สั ง คม)เพื่ อ ดึ ง ดู ด กลุ่ ม 6. ในแต่ละปี สาขาฯ ได้จดั ให้มีการแข่งขันตอบปั ญหา
ผูเ้ รี ยนที่มีศกั ยภาพ เข้ามาเรี ยนในคณะมากขึ้น
ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายใน
ภาคใต้ และให้ ทุ น การศึ ก ษาจนจบหลัก สู ต รแก่
นักเรี ยนที่ชนะการแข่งขัน 3 อันดับแรกเพื่อเข้าเรี ยน
ในคณะฯ การอบรมความรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์
ส าหรับ ครู ผูส้ อนระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน
ภาคใต้ นอกจากนี้ ได้จดั ท าและเผยแพร่ “จุ ล สาร
เศรษฐตังค์”
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ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้ นคว้ าวิจยั หรื อการแต่ งตารา
ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ภาระงานสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
875-352 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
875-354 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
875-373 เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-417 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-455 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ:
กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร และการนาเสนอในการประชุ มวิชาการ
Pornpinatepong, K.(2015). Saving songkhla lake: Can market mechanisms work? In WorldFishEEPSEA (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.
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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. หนังสื อ/ตารา
1) หนังสื อชุดหาดทราย (เล่ม 1) “หาดทราย: มรดกทางธรรมชาติที่นบั วันจะสู ญสิ้ น” (ผูเ้ ขียนร่ วม)
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2554 จานวน 2,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2554 จานวน 3,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 3 สิ งหาคม 2556 จานวน 5,000 เล่ม ดาวน์โหลดได้ที่:
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUUxHZ3pzZ3BoRzg/edit?pli=1
2) หนังสื อชุดหาดทราย (เล่ม 2) “หาดทราย: คุณค่า ชีวติ ที่ถูกลืม” (ผูเ้ ขียนร่ วม)
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2554 จานวน 2,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 เมษายน 2554 จานวน 3,000 เล่ม ดาวน์โหลดได้ที่:
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQacGQySG0wX0tUZzg/edit?pli=1
3) หนังสื อชุดหาดทราย (เล่ม 3) “หาดทราย: คอร์ รัปชัน่ พิราบขาว กฎของนิวตัน” (บรรณาธิการ)
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2555 จานวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลดได้ที่:
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaUlNwdlZfS0RqWlU/edit?pli=1
4) หนังสื อชุดหาดทราย (เล่ม 4) “ข้อเสนอเชิงนโยบาย : แนวทางการฟื้ นฟู การใช้ประโยชน์หาดทราย
และการอนุรักษ์” (ผูเ้ ขียนหลัก)
พิมพ์ครั้งที่ 1: 25 กุมภาพันธ์ 2556 จานวน 1,500 เล่ม ดาวน์โหลดได้ที่:
http://www.bwn.psu.ac.th/beachbook4.pdf
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5)

หนังสื อชุดหาดทราย (เล่ม 5) “เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวติ ให้หาดทราย : บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หารและ
ประชาชน” (ผูเ้ ขียนหลัก) พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 2,000 เล่ม ดาวน์โหลดได้ที่:
http://dmcr2014.dmcr.go.th/detailLibrary.php?WP=oH93xRl5orOaL3DznGE4AaN5oGS3G0lD
ooya4UERnHy4Ljo7o3Qo7o3Q

3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1) Research Leader, Pollution Control and Sustainable Fisheries Management in Songkhla
Lake, Thailand, Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 20072008.
2) หัวหน้าโครงการวิจยั เรื่ อง ความเสื่ อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้: ปัญหา สาเหตุ และ
บทเรี ยนการจัดการ, ภายใต้ชุดโครงการวิจยั โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน, สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (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) หัวหน้าชุดโครงการวิจยั “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : กรณี การใช้ประโยชน์หาดทราย
และการอนุรักษ์”
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากแผนงานเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้กบั สถาบัน
อุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ปี 2553 – 2554
5) หัวหน้าโครงการขยายผลงานวิจยั “โครงการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่ อสารสาธารณะ” ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแผนงานเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้กบั สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ปี 2554 – 2555
6) หัวหน้าโครงการวิจยั “นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยัง่ ยืน” ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแผนงานเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้กบั สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ปี 2555-2557
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3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
1) หัวหน้าโครงการวิจยั “การพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษาจังหวัด
กระบี่” ภายใต้การสนับสนุนจาก แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง
(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 อาจารย์ พชิ ญา บุญศรี รัตน์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
875-364 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ
875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
875-346 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
875-449 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒั นา
876-101 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
2. หนังสื อตารา
พิ ช ญา บุ ญ ศรี รั ต น์ . 2549. เอกสารประกอบการสอน วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ม หภาค 2 . พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2
นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ ว / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
1) โครงการวิจยั เรื่ อง “การประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อ
โลหะแบบใหม่” เป็ นหัวหน้าโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2558 – พฤษภาคม 2558
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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2) โครงการวิจยั เรื่ อง “การปรับปรุ งระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์ รวมทั้ง
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เป็ นหัวหน้าโครงการ ระยะเวลาการดาเนินการ พฤษภาคม 2558 –ตุลาคม
2558 ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3) โครงการวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยัง่ ยืน” เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั
(อยูร่ ะหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ) ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
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3. ภาระงานสอนของ อาจารย์รัฐวิชญ์ ไพรวัน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875 309 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
876 101 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
2. หนังสื อตารา
-

3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ ว / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จของมาตรการเงิ นช่ วยเหลื อบุ ตรในบริ บทสังคมสู งวัย (Economic Impacts of Child
Allowance Policy in the Context of Aging Society): วิทยานิพนธ์
การศึ ก ษาการปรั บ ปรุ งระบบเกษี ย ณอายุ ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ (Retirement System): วิ ท ยาลั ย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผูช้ ่วยวิจยั )
3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
1. โครงการวิจยั การปรับปรุ งระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์ รวมทั้งความก้าวหน้า
ในตาแหน่ งหน้าที่ ของบุ คลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(2558) แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ผูว้ จิ ยั ร่ วม)
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4. ภาระงานสอนของ อาจารย์เฉลิม ใจตั้ง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-206 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-421 เศรษฐมิติ 1
875-439 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
875-447 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร/ การนาเสนอในการประชุ มวิชาการ
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. หนังสื อตารา
-

3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ ว / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เฉลิม ใจตั้ง. (2014). ความสามารถในการแข่ งขันด้ านการค้ าระหว่ างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
(The International Trade Competitiveness of Thailand’s Rubber Industry).
(เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. (2014). การศึกษาการปรั บปรุ งระบบเกษียณอายุ
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญ (Retirement System), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ. (ผูร้ ่ วมวิจยั )
พิชญา บุญศรี รัตน์ และ เฉลิม ใจตั้ง. (2015). การประเมินความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558: เรื่ อง การพัฒนาเทคโนโลยีการหล่ อโลหะ
แบบใหม่ . สานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
1) โครงการวิจ ัย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ช ะแล้” แหล่ ง ทุ น :
งบประมาณโครงการวิชาการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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2) โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาเมืองชายฝั่ งเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษาจังหวัดกระบี่”
แหล่ งทุน: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ภายใต้มูลนิ ธิ
สถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ (ผูร้ ่ วมวิจยั )
3) โครงการวิจยั เรื่ อง “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 (ผูร้ ่ วมวิจยั )

ภาคผนวก ช
แบบฟอร์ มแสดงร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของแต่ ละรายวิชาในหลักสู ตรทีส่ ะท้ อน Active Learning
ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

27
15
45
15

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
60
25
50
50

10
20
20

10
75
100

-

-

20
20

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

20
100
10
10

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

-

-
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จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
1(0-0-3)
875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 2
1(0-0-3)
895-104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
895-122 การใช้หอ้ งสมุดและการเขียนรายงาน 1(1-0-2)

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

100
100
100
100
100
100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
2(2-0-4)

30

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30
30
30
45
45
45
45
45
45
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
20
50
50
50
80
50
50
50
50
50
50

25
20
20
10
15
10
20
20
15
20

15
15
10
15
15

5
10
5
10
10
20
10
10
5

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

10

-

-

100

25
10
20
5
10
20
10
20
10
10

-

-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียน
รายงานวิชาการ
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
895-211 ประชากรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
895-212 ปั ญหาสังคม
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
895-223 มนุษย์กบั ศิลปะและดนตรี

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
2(1-2-3)
3(3-0-6)

15
45

3(2-2-5)

30

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
30
20
10
50
25
25
30

15

-

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

40
-

-

-

100
100

-

1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลก เปลี่ยนความ
คิด (Think-PairShare) 15%
2.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
15%
3.การเรี ยนรู ้แบบใช้

55

100

164

895-232 การวาดเส้นและระบายสี
895-301 จิตวิทยาองค์การ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

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

45
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

50
50

15
5

10

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

35
-

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
เกมส์ (Games)
5%
4.การเรี ยนรู ้แบบ
ทบทวนโดย
ผูเ้ รี ยน (Studentled review
sessions) 5%
5.Guided practice
15%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative

ระบุ
ร้ อยละ
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890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
890-211 เสริ มทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

15

100
100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

3(3-0-6)

45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

27

7

-

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

-

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
learning group)
35%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share) เช่น
Presentation or
การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
เช่น Role-play or
การเรี ยนรู ้แบบใช้

ระบุ
ร้ อยละ
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890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

66

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

3(2-2-5)

30

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

50

20

-

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

10

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
เกมส์ (Games)
59%
2.Thinking and
reasoning 7%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share) นักศึ
กาคิด/วิเคราะห์
ประเด็นที่กาหนด
และจับกลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิด
เห็นเพื่อสรุ ปและ

ระบุ
ร้ อยละ
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890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและ
พูดภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

20

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต
จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
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นาเสนอต่อชั้น
เรี ยน
2.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
นักศึกษาจับกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อที่
สนใจ นาเสนอต่อ
ชั้นเรี ยน
3.การเรี ยนรู ้แบบผัง
ความคิด
(Concept

ระบุ
ร้ อยละ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

3(2-2-5)

30

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

30

10

20

5

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

15

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

mapping)
นักศึกษาวางแผน
ออบแบบผัง
ความคิด เพื่อ
พัฒนาเป็ นหัวข้อ
นาเสนอ
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share)
2.การเรี ยนรู ้แบบใช้
เกมส์ (Games)
3.การเรี ยนรู ้แบบ

20
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890-215 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทางวัฒนธรรม

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

3(3-0-6)

45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

50

5

-

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

10

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
โต้วาที (Student
debates)
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share) 15%
2.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
15%
3.การเรี ยนรู ้แบบ
การเขียนบันทึก

ระบุ
ร้ อยละ
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890-221 การปรับปรุ งการอ่านภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

35

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

45

40

-

-

-

20

890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสาร
ในชีวติ จริ ง

45

50

15

-

-

15

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
(Keeping journals
or logs) 5%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
ได้แก่ Group
work 20% และ
Group
presentation 20%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-

ระบุ
ร้ อยละ
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890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม
ร้ อย
ละ

40

100

20

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

3(3-0-6)

45

40

-

-

-

40

890-231 การสื่ อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

45

45

5

-

-

-

Pair-Share) 10%
2.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
10%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
1.การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share) 15%

ระบุ
ร้ อยละ
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890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

20

50

100

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

3(3-0-6)

45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

50

-

-

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

-

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
2.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
35%
1.การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
(Collaborative
learning group)
50%

ระบุ
ร้ อยละ
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890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

45
45

70
50

10
20

10
-

5
-

5
10

3(3-0-6)

30

40

5

-

-

5

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

45
45
45
27

50
50
50
60

8
10

-

17
10

50
50
25
20

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

การทารายงานการ
เสนอรายงานและ
การแสดงความ
คิดเห็น
LAB 30

17

100
100

50

100

-

100
100
100
100

-

174

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
3(3-0-6)

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาแกน
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
322-174 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
460-101 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคารเบื้องต้น
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
875-312 การวิเคราะห์โครงการ
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)

60
60
60
60
60
60
60
45

3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)

45
60
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
50
50

20
20
20

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30
30
30
30
30
30
30
30

-

-

100
100
100
100
100
100
100
100

30
30
30

-

-

100
100
100
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875-103
875-104
875-205
875-206
875-207
875-208
875-309
875-310

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30

-

-

100

45
45
45
-

50
10
10
-

-

50
90
-

90
-

ลงพื้นที่

100

100
100
100
100

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100
100
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875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น 3(3-0-6)
และเศรษฐกิจพอเพียง
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
875-417 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(0-0-9)
875-492 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
3(3-0-6)
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
3(3-0-6)
875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
3(x-y-z)

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
875-424 เศรษฐมิติ 1
875-425 เศรษฐมิติ 2
875-426 เศรษฐศาสตร์พลวัตเบื้องต้น
875-427 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยตลาดเงิน

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)

45
45
45
45
45

50
50
50
50
50

20
20
20
20
20

-

30
30
30
30
30

-

-

100
100
100
100

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

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100
100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30

-

-

100

45
45
45
45

50
50
50
50

20
20
20
20

-

30
30
30
30

-

-

100
100
100

45

50

20

-

30

-

-

100
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875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 3(x-y-z)
และการธนาคาร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ 3(3-0-6)
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
3(3-0-6)
875-434 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(x-y-z)
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
สาธารณะรัฐประชาชนจีน
และประเทศญี่ปุ่น

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
50
20
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30
30
30

-

-

100
100
100

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

45
45
45

3(x-y-z)

45

50

20

-

30

-

-

100

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

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100
100
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875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
875-437 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
875-438 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศ
875-439 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
875-340 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
3(x-y-z)

45

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

45
45
45
45

3(3-0-6)
3(x-y-z)

45
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20

-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30

-

-

100

30
30
30
30

-

-

100
100
100

-

-

100
100
100

30
30
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875-443 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
875-245 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
875-346 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง
875-449 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒั นา

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
875-351 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
875-353 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
3(3-0-6)
875-455 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
3(3-0-6)
ทรัพยากรธรรมชาติ:กรณี ศึกษาทะเลสาบสงขลา
875-456 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
3(x-y-z)
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

45
45
45
45
45
45

50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20

-

30
30
30
30
30
30

-

-

100
100
100
100
100
100

45

50

20

-

30

-

-

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
875-358 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 3(3-0-6)
875-459 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิใน
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อิสลาม
875-460 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
875-461 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(x-y-z)
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 10 อื่นๆ
875-262 ระบบเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
875-263 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
3(3-0-6)

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100
100

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100

45
45

50
50

20
20

-

30
30

-

-

100
100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์กบั กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

-

-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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875-364
875-365
875-366
875-367
875-368
875-369
875-370
875-371
875-372
875-373
875-474

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน
50
20
-

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

30

-

-

100

3(3-0-6)

45

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

45
45
45

50
50
50

20
20
20

-

30
30
30

-

-

100
100
100

3(3-0-6)

-

-

-

-

-

ลงพื้นที่

100

100
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875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
การประยุกต์ทฤษฎีเกม
875-476 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

จานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

ใช้ สื่อ/วิดโี อ
สั้นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
จัดการ
แบบ
ปัญหา
ร้ อยละ
เรียนรู้ การ โครงงาน เป็ น
ของการ
อภิปราย
ฐาน
สอนแบบ
ค้ นคว้ าใน
บรรยาย
ชั้นเรียน

รวม
ร้ อย
ละ

แบบอื่นๆ
แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวนการ
คิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

185

รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐาน
และการประยุกต์ใช้
876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ

ร้ อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม
หน่ วยกิต

3(3-0-6)

45

50

20

-

30

45

-

-

100

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

45
45

50
50

20
20

-

30
30

45
45

-

-

100
100
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ภาคผนวก ซ
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตร
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