สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 417(7/2563)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
เรื่ อง
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

หน้ า
1

1) รหัสและชื่อหลักสู ตร

1

2) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา

1

3) วิชาเอก

1

4) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

1

5) รู ปแบบของหลักสู ตร

1

6) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร

2

7) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน

2

8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา

3

9) ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

5

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10) สถานที่จดั การเรี ยนการสอน

7

11) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นที่ตอ้ งนามาพิจารณาในการวางแผน

7

หลักสู ตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตร รวมถึงกระบวนการ

8

พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

10
21

1) ปรัชญา ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร

21

2) แผนพัฒนาปรับปรุ ง

22

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

24

1) ระบบการจัดการศึกษา

24

2) การดาเนินการหลักสู ตร

24

3) หลักสู ตรและอาจารย์

27

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง

หน้ า

4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

107

(การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

107

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

110

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

110

2) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์

114

ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ

117

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน

119

และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร

123

(PLOs) สู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นปี การศึกษา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา

134
135

1) กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

135

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา

135

3) เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร

135

4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา

135

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

136

1) การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่

136

2) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

136

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

หน้ า
138

1) การกากับมาตรฐาน

138

2) บัณฑิต

138

3) นักศึกษา

138

4) อาจารย์

139

5) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน

140

6) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

141

7) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

141

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร

144

1) การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

144

2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

144

3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

144

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์

144

การสอน

ภาคผนวก
ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต

145

และความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill

150

ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill

153

ง

แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาในหลักสู ตร

158

ที่สะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
จ ข้อมูลรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work Integrated Learning : WIL)

193

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
ฉ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตารา

หน้ า
199

ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
ช ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร

206

ซ เอกสารเปรี ยบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่

215

ฌ เอกสารเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่

217

ญ เอกสารข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU)

237

ฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี

246

และการศึกษาตลอดชีวติ พ.ศ. 2563
ฏ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร

262

1

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร: 25490101103537
ภาษาไทย:
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Economics Program
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ:
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
Bachelor of Economics
B. Econ.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
120 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2
5.3 การรับนักศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
(1) ค วาม ร่ วม มื อระ ห ว่ า ง College of Management, Asia University, Taiwan กั บ ค ณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ลงนามเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลา
ของความร่ วมมือ 5 ปี
(2) ความร่ วมมื อในการส่ งเสริ ม กิ จกรรมทางวิช าการและวิจยั และกิ จกรรมด้านนิ สิ ตและ
นักศึ กษาระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย และ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ลงนามเมื่ อ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลาของความ
ร่ วมมือ 5 ปี
(3) ความร่ วมมื อทางวิช าการ การประชุ ม วิชาการระดับชาติ ของนัก เศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
สถาบัน การศึ ก ษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน ลงนามเมื่ อ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของความร่ วมมือ 4 ปี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
1 ปริ ญญา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
 เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
 การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 17(8/2563)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ได้รับความเห็นชอบและอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 417(7/2563)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2566

3
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผูศ้ ึกษาจบจากหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จะมี ความสามารถในการนาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ศาสตร์ อื่นๆ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจและอธิ บายสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จได้ มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม รับมือและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี มีศกั ยภาพในการเป็ นผูส้ ร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ชุ มชน
ท้องถิ่ น และประเทศ โดยสามารถประกอบอาชี พได้ในหลากหลายองค์กร ตามความสนใจส่ วนบุ คคล
ของบัณฑิต ตัวอย่างเช่น
(1) อาชีพอิสระ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สามารถเป็ นผูส้ ื บทอดกิ จการธุ รกิ จของครอบครัว เป็ นผูก้ ่อตั้งกิจการธุ รกิ จ
ใหม่ของตนเอง เป็ นผูก้ ่อตั้งและดาเนินกิจการเพื่อสังคม เป็ นต้น
(2) องค์ กรธุรกิจเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน
บัณ ฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ส ามารถปฏิ บ ัติ งานในต าแหน่ งที่ เกี่ ย วข้องกับ การบริ ห ารจัดการทั่วไป
การวางแผนและวิเคราะห์นโยบายขององค์กร การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ การวิเคราะห์สถานการณ์ แวดล้อมทางธุ รกิจและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ เป็ นต้น ในองค์กรธุ รกิจเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ เช่น กิจการด้านการนาเข้า
และส่ งออก กิจการด้านการผลิต กิจการด้านการค้าส่ งและค้าปลีก กิจการด้านการท่องเที่ยว กิจการในภาค
บริ การ กิจการด้านการประกันภัย ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ บริ ษทั หลักทรัพย์ เป็ นต้น
(3) หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานในกากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานด้ านนโยบายเศรษฐกิจ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของหน่วยงาน การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์โครงการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิ ติ การวิเคราะห์ เศรษฐกิ จมหภาคและเศรษฐกิ จท้องถิ่ น การติดตามและประเมิ นผลโครงการ
ภาครัฐ เป็ นต้น ในหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานด้านนโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร กระทรวง
อุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตและการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
(4) สถาบันการศึกษาและองค์ กรด้ านการวิจัย
บัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบตั ิงานด้านการสอนและการวิจยั ในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นนักวิจยั นักวิเคราะห์ขอ้ มูล เจ้าหน้าที่บริ หารโครงการวิจยั ผูป้ ระสานงาน
ชุ ม ชน ในองค์ก รด้านการวิจยั ต่ างๆในประเทศ เช่ น สถาบันวิจยั เพื่ อการพัฒ นาประเทศไทย (TDRI)
บริ ษทั ป่ าสาละ จากัด เป็ นต้น รวมทั้งในองค์กรวิจยั ระหว่างประเทศ เช่ น Economy and Environment
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Program of Southeast Asia ( EEPSEA) , WorldFish, The Greater Mekong Research Center, United
Nations Development Programme (UNDP) เป็ นต้น
(5) องค์ กรภาคประชาชนและองค์ กรนอกภาครัฐ (NGO)
บัณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านด้ า นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง การ
ปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาสังคมและชุ มชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาวะ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านกฎหมาย สิ ทธิ มนุ ษยชนและการเมือง เป็ นต้น ผ่านการทางานในเครื อข่ายของภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานในองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ทั้งที่เป็ นองค์กรของประเทศ
ไทย และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น มูลนิ ธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิหยาดฝน มูลนิ ธิกองทุนการศึกษา
เพื่ อ การพัฒ นา (EDF) มู ล นิ ธิ นิ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้อม (EnLaw) มู ล นิ ธิ เพื่ อสิ ท ธิ มุ ษ ยชนและการพัฒ นา
(HRDF) เป็ นต้น

9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร

ลาดับที่
1.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

1-8399-00091-36-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-1014-00101-19-4

3.

3-9098-00078-07-6 อาจารย์

นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ

นายสมัย โกรทินธาคม

นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ชื่ อหลักสู ตรทีจ่ บ
การศึกษา

ปริ ญญาเอก

Docteur

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

Master EconomieGestion
พบ.ม.

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก

บัญชีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา
Economics

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

Universite
Montpellier I, France
Economics
Universite
Montpellier I, France
พัฒนาการ
สถาบันบัณฑิตเศรษฐกิจ
พัฒนบริ หารศาสตร์
การบัญชีตน้ ทุน ม.หอการค้าไทย
สหวิทยาการ
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
Economics
University of
Massachusetts, USA
เศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2553
2547
2537
2529
2560
2543
2536
2557
2544
2541
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2.

ชื่ อ- สกุล

ลาดับที่
4.

5.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

3-1017-02311-18-3 อาจารย์

5-9306-90006-88-1 อาจารย์

ชื่ อ- สกุล

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ชื่ อหลักสู ตรทีจ่ บ
การศึกษา

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ปริ ญญาเอก

Ph.D.

Economics

นางสาวจริ ยภัทร รัตโณภาส

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ปริ ญญาตรี

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

University of
Hawai’I, USA
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2559
2546
2543
2550
2546
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นายปฐมวัตร จันทรศัพท์

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่ อสารโทรคมนาคม และด้านวิทยาศาสตร์
ในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยสาคัญที่เร่ งให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งรู ปแบบ
การผลิต การค้า บริ การและการลงทุนระหว่างประเทศ มีการขยายตัวสู งทั้งด้านปริ มาณและความรวดเร็ ว
ในการย้ายปั จจัยการผลิ ตไปยังฐานการผลิ ตแหล่ งส าคัญต่าง ๆ ในอดี ตการผลิ ตสิ นค้าและบริ ก ารของ
ประเทศนั้น ภาครัฐมี บทบาทเป็ นส่ วนใหญ่ ต่อมาเมื่ อการผลิ ตของภาคเอกชนมี ความก้าวหน้ามากขึ้ น
สามารถผลิ ตด้วยต้นทุ นที่ ต่ ากว่าและมีคุณภาพดี ข้ ึน ทาให้ภาครัฐจึงต้องลดบทบาทการเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อ
จัด หาสิ น ค้าและบริ ก ารแก่ ป ระชาชน ดังจะเห็ น ได้จากกระแสการปฏิ รูป รั ฐวิส าหกิ จทั่วโลกและใน
ประเทศไทย โดยภาครัฐได้ปรับบทบาทเป็ นผูก้ ากับดูแลให้ภาคเอกชนมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และ
กาหนดมาตรฐานคุ ณภาพและการให้บริ การด้านต่ างๆในปั จจุบ นั เมื่ อการผลิ ตโดยภาคเอกชนมี ค วาม
เข้ม แข็งขึ้ น และมี ธุรกิ จอันหลากหลายประเภทมากขึ้ น ท าให้บณ
ั ฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ ก ษาในยุค ปั จจุ บ นั
มีโอกาสเข้าไปทางานในองค์กรต่าง ๆได้หลายประเภทและหลายตาแหน่ งงาน ตามความถนัดและความ
สนใจได้มากขึ้น นอกเหนือไปจากการทางานในภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่ดงั หลายสิ บปี ก่อน
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จในระดับ โลก ส่ งผลต่ อแบบแผนการดาเนิ นชี วิต
การประกอบอาชี พต่างๆ แบบแผนทางวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิมในสังคมของทุกประเทศ ตัวอย่าง การย้ายถิ่น
ฐานของประชากรเข้าสู่ เมืองใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แบบแผนการผลิตมุ่งสู่ ภาคอุตสาหกรรม
หรื อการเกษตรแปรรู ป ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยีข้ นั สู ง และมีจุดหมายการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ น
สาคัญ การกลายเป็ นเมืองของชนบท แบบแผนการใช้ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของประเทศที่เปลี่ยนไป
หลายประเทศเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัย ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทด้านต่างๆมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการกาหนด
มาตรการและนโยบาย เช่ น การสร้ างเครื อข่ ายคุ ้ม ครองทางสั งคม การควบคุ ม การใช้ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค เป็ นต้น
หลักการสาคัญที่อยูเ่ บื้องหลังมาตรการและนโยบายดังกล่าว ส่ วนหนึ่ งมาจากความก้าวหน้าใน
องค์ค วามรู ้ ใหม่ ข องวิช าเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งในระยะหลังมี ก ารศึ ก ษาปรากฏการณ์ เศรษฐกิ จและสั งคม
โดยบู รณาการร่ วมกับ ศาสตร์ อื่น มากขึ้ น น าปั จจัย ทางสถาบัน มาวิเคราะห์ ร่วมด้วยหลายด้าน ได้แ ก่
กฎเกณฑ์ กฎหมาย ประเพณี พฤติกรรมคนในสั งคม และด้านจิตวิทยา ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องและครอบคลุมมากขึ้นในหลายมิติ ผูซ้ ่ ึ งได้คิดค้นและเสนอแนวทางการ
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แก้ปัญหาสังคมเหล่านั้น ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ หลายท่าน ตัวอย่างวิชาที่พฒั นาเกิดเป็ น
องค์ความรู ้ ใหม่ พร้ อมทั้งมี การจัดการเรี ยนการสอนในระดับ ปริ ญญาตรี ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
การวิเคราะห์ กฎหมายด้วยหลัก เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เกม เศรษฐศาสตร์ พ ฤติก รรม และ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ (Data Analytic)
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในครั้งนี้ และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรทีเ่ น้ นผลลัพธ์ การเรียนรู้
จากการพิ จารณาผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอก ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม การวางแผนจัดหลักสู ต รของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในครั้งนี้ จึงเน้นเพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ (Outcome-Based Education) โดยมี ก ระบวนการรั บ ฟั งความเห็ นจากผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้แก่ ผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ต ศิ ษ ย์เก่ า -ศิ ษ ย์ปั จ จุ บ ัน ผู ้เชี่ ย วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ใ นสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พร้ อมทั้งได้ศึกษากรอบเกณฑ์และรับ ฟั งคาชี้ แนะจากกรรมการหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย
คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้พิจารณาความเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งหมด ร่ วมกับ การวิเคราะห์ ขอ้ จากัดของหลักสู ตรเดิ มและทิ ศทางที่ควรเป็ นของการปรั บปรุ ง
หลักสู ตร พบว่า หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ตเดิมได้มีการกาหนดจานวนวิชาแกนไว้หลายวิชา และมี
วิชาเลื อกให้นกั ศึกษาทุกคนเรี ยนในกลุ่มวิชาที่คล้ายกันเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตที่
ไม่หลากหลาย ในขณะที่ทิศทางการผลิ ตบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ในปั จจุบนั และอนาคต นัก ศึกษาต้องได้
เรี ยนรู ้องค์ความรู ้ที่หลากหลาย ครอบคลุมไปถึงศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ตามทิศทางที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าขององค์ความรู ้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ และที่สาคัญ คือ ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการบัณฑิตผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อรองรับงานด้านต่างๆใน
ปัจจุบนั
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความคาดหวังเรื่ องลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ดงั กล่าว สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ จึงปรับหลักสู ตร โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ปรั บลดรายวิชาแกน ที่ บงั คับให้นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยน ปรับไปเป็ นวิชาเลื อก เพื่ อให้
นักศึ กษามี ความคล่ องตัวในการเลื อกลงวิชาเรี ยน โดยยังคงวิชาแกนสาคัญ ๆซึ่ งมี ความจาเป็ นไว้ เช่ น
หลักเศรษฐศาสตร์ คณิ ตเศรษฐศาสตร์ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจประเทศไทย
(2) เพิ่ ม รายวิช าชี พ เลื อกในคณะที่มีค วามทัน สมัย มากยิ่งขึ้น เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับทิ ศทาง
ความก้าวหน้าของวิช าเศรษฐศาสตร์ ในระดับ โลก เช่ น วิช าเศรษฐศาสตร์ พ ฤติ ก รรม วิชาทฤษฎี เกม
เบื้องต้น วิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์ วิชาทฤษฎีการตัดสิ นใจ
เป็ นต้น
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(3) เพิ่มรายวิชาที่จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผู้เชี่ ยวชาญนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิชาระบบ
ธนาคารกลาง โดยในรายวิชานี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ร่วมออกแบบเนื้ อหารายวิชา และยินดี ส่ ง
บุคลากรมาเป็ นผูส้ อนให้กบั หลักสู ตร
(4) เพิ่มจานวนวิชาด้ านเศรษฐกิจเชิ งพื้นที่ และสถาบันเศรษฐกิจหน่ วยย่อยมากขึน้ เพื่อให้เกิด
บูรณาการองค์ความรู ้ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาติ รวมทั้งให้นกั ศึกษาได้
มีโอกาสเรี ยนรู ้จากสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มากยิง่ ขึ้น เช่น วิชาเศรษฐกิจชุมชน วิชาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดน วิชาระบบการเงินฐานราก วิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
(5) มี วิ ช าชี พ เลื อ กในคณะที่ ห ลากหลาย สะท้ อ นถึ ง ลัก ษณะเด่ น ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ที่ มี
หลากหลายสานักคิด และเป็ นศาสตร์ ที่สามารถเชื่ อมโยงและแตกแขนงองค์ ความรู้ ไปได้ ในหลายทิศทาง
ทั้งนี้ ยงั เป็ นการตอบสนองความสนใจอันหลากหลายของนักศึกษา รวมทั้งยังสอดคล้องกับความถนัดใน
ด้านต่าง ๆของอาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรด้วย
(6) มีวิชาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ เพิ่มมากขึน้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวทางจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ที่ตอ้ งการบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ที่มี ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น การมีวชิ าเลือกนอกคณะเพิ่มขึ้น จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ
เข้ากับศาสตร์ หลักของตนได้ตามความสนใจ เช่น องค์ความรู ้ทางด้านบริ หารธุ รกิจ องค์ความรู ้ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์และสถิติ องค์ความรู ้ทางด้านกฎหมาย องค์ความรู ้ดา้ นการเมืองการปกครอง เป็ นต้น
(7) สาขาจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอน Module 1 ชุ ดวิ ช า คื อ “ชุ ดวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ใน
ชี วิตประจาวัน 5((2)-6-7)” โดยกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (Outcomes) ของ Module คือ “ผูเ้ รี ยนสามารถ
วิเคราะห์ก รณี ศึกษา ข่าวสารในชี วิตประจาวัน แยกแยะข้อเท็จจริ งจากข้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผล สามารถอธิ บายความเชื่ อมโยงกับหลักคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (Economic Literacy)”
โดยรู ปแบบการเรี ย นการสอนเป็ นการนาหลักแนวคิด สาคัญ ที่ อยู่ในรายวิชาแกนสาคัญต่างๆ
มาใช้ในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าวสารในชี วิตประจาวัน ข่าวเศรษฐกิจทัว่ ไป เศรษฐกิจภูมิภาคและเชิ ง
พื้นที่ เศรษฐกิจภาคใต้ และด้านอื่นๆ การออกแบบ Module นี้ เป็ นไปเพื่อรองรับนักศึกษาของหลักสู ตร
นักศึกษาต่างคณะ รวมทั้งบุคคลภายนอก (Non-Degree)
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับหลักสู ตรครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2561-2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource DevelopmentHRD) ด้าน 1.1 การผลิตบัณฑิต ตามเป้ าประสงค์ HRD2 ซึ่ งเน้นให้มีการจัดระบบการเรี ยนการสอน ให้มี
ลักษณะเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ใหม่ที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นกว่าเดิ ม โดยเป็ นการเปลี่ ยนแปลง
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ระบบการศึกษาภายใน ให้เอื้อต่อความถนัดและความสนใจ และสามารถการเข้าถึงกลุ่มวิชาเลือกต่างๆได้
มากขึ้น
ส าหรั บ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ยนรู ้ ข องหลัก สู ตร มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทัศ น์ พ ัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่มุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และเน้นผลิตบัณฑิ ตที่มีความรู ้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ บนพื้นฐานจากการปฏิ บตั ิ โดยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงวิชาความรู ้ได้หลาย
สาขาวิชา บัณฑิ ตเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ อื่นมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ที่เน้นผลิ ตบัณฑิ ตด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ แข็งแกร่ งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซี ยน
รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่สนใจใฝ่ รู ้ทางปั ญญา มีคุณธรรมจริ ยธรรม และจิตสาธารณะ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
1) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 14 รายวิชา คือ
315-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2((2)-0-4)
Introduction to Intellectual Property
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
Life in the Future
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)
Thinking and Reasoning
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
The Art of Computing
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ
2((2)-0-4)
Key to Nature
336-214 กินดี ชีวติ ดี
2((2)-0-4)
Smart Eating and Being Healthy
336-215 ชีวติ ปลอดภัยจากสารพิษ
2((2)-0-4)
Safety Life from Toxic Substances
336-216 ยาและสุ ขภาพ
2((2)-0-4)
Drug and Health
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต
2((2)-0-4)
Applied Science for Life
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
Science and Technology in Daily Life
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340-162
345-104
348-103
322-173

สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ายภาพ
The Aesthetic in Photography
รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
Digital Technology Literacy
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
Applied nanotechnology
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
Fundamental Mathematics I

2) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 6 รายวิชา คือ
472-113 ดาบสองคม*
Black and White
472-114 กบนอกกะลา*
Creative Thinking
472-115 ฉันต้องรอด*
Survival 101
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*
Local Arts and Fabric
472-117 สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข*
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
472-118 เงินในกระเป๋ า*
Pocket Money
* จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)

3) คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All

1((1)-0-2)

4) คณะนิติศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา คือ
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
Law relating to Occupations and Everyday Life

2((2)-0-4)
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874-193
874-194
874-195

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
General Principles of Law and Judicial Process
ภาษีอากรกับชีวติ
Taxation and Life
สิ ทธิ มนุษยชนกับความเป็ นพลเมือง
Human Rights and Citizenship

5) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 72 รายวิชา คือ
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
Essential English
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
English on the Go
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
English in the Digital World
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Success
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Improving English Writing Skills
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
Reading All Around
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน
Strategic Reading for Greater Comprehension
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ
Better Academic Texts Readers
890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
English Pronunciation through Songs
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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890-021
890-022
890-023
890-024
890-025
890-026
890-030
890-031
890-032
890-033
890-040
890-041
890-050
890-060
890-061
890-070

ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
From Listening to Speaking English
การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
Presentations and Public Speaking in English
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
Learning English Through Cultures
รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
Creating English Short Films
ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
Study Skills in English for Higher Studies
บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
Reading to Write in English
การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ
English Communication for Business
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
English for Travelers
ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs
การเขียนเพื่อการสมัครงาน
Writing for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
English for Job Interview
แปลสิ กูเกิล
Google Translate Me
ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
English Twenty-Four/Seven
ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
English for Digital Literacy
พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
Winning English Test for Employment

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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890-071
891-010
891-011
891-012
891-020
891-021
891-022
891-030
891-031
891-032
891-033
891-034
891-040
891-041
891-042
891-050

พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
Winning English Test for Higher Studies
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
Japanese Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน
Japanese Conversation in the Workplace
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน
Chinese Conversation in the Workplace
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน
Malay Conversation in Daily Life
สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
Malay Conversation for Tourism
ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์
Standard Malay for Veterinary Students
ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์
Malay Dialect for Veterinary Students
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน
Korean Conversation in the Workplace
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
Basic German

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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895-011
895-012
895-010
895-040
895-041
895-042
895-043
895-044
895-045
895-046
895-047
895-048
895-049
895-050
895-051
895-052

การคิดเพื่อสร้างสุ ข
Cultivating Happiness through Positivity
การคิดเชิงบวก
Positive Thinking
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
Thinking and Predictable Behavior
จิตวิทยาความรัก
Psychology of Love
ปรัชญาจริ ยะ
Ethical Philosophy
ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
Art of communication in Thai language in the 21st century
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Language
ทักษะการสื่ อสาร
Communication Skills
ความคิดและการสื่ อสาร
Thoughts and Communication
ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์
History in Movies
การวาดเส้นและระบายสี
Drawing and Painting
ศิลปะกับความสุ ข
Art for Happiness
ศิลปะในสังคมพหุวฒั นธรรม
Arts in Multicultural Society
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
Contemporary Arts and Culture
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*
Creative Tourism

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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895-053

การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*
Volunteer tourism
895-054 การเรี ยนรู ้ผา่ นการท่องเที่ยวแบบประหยัด
Learning through Backpacking Trips
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก
World Heritage Journey
895-056 สงขลาศึกษา
Songkhla Studies
895-057 ดนตรี ไทย
Thai Classical Music
895-058 สังคีตศิลป์ ไทย
Thai Music Art
895-059 ดนตรี ตะวันตก
Western Music
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
895-061 ฟิ ตและเฟิ ร์ม
Fit and Firm
895-062 ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายืน
Active Lifestyle
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้
Fat to Fit
895-070 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
Wisdom of Living
* จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
6) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุ ขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
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7) คณะการแพทย์ แผนไทย จานวน 1 รายวิชา คือ
190-404 ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy

2((2)-0-4)

8) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
895-001 พลเมืองที่ดี
Good Citizens

2((2)-0-4)

9) สถาบันสั นติศึกษา จานวน 2 รายวิชา คือ
142-239 ศิลปะการดาเนินชีวิต
Art of Living
950-102 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
10) คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม จานวน 1 รายวิชา คือ
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
Save Earth Save Us
11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
Modern Life for Green Love
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
Internet of Thing for Digital life
12) วิทยาลัยนานาชาติ จานวน 24 รายวิชา คือ
142-111 ยกเครื่ องเรื่ องอังกฤษ *
English Booster
142-112 อังกฤษออนแอร์ *
English On Air
142-115 ภาษาอังกฤษสาหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ *
English for Basic IT

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

2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
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142-116
142-121
142-124
142-129
142-135
142-136
142-137
142-138
142-139
142-211
142-212
142-214
142-224
142-225
142-226

อังกฤษจริ ตจะก้าน *
English Pronunciation
โลกแห่งอนาคต *
The Future Earth
การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์*
reative Problem Solving
คิดไปข้างหน้า*
Organic Thinking
พับเพียบเรี ยบร้อย*
Paper Craft
ปั้ นดินให้เป็ นดาว *
Sculpture
ใครๆ ก็วาดได้ *
Everyone Can Draw
มนต์รักเสี ยงดนตรี *
The Sound of Musics
ท่องโลกศิลปะ *
Through The World of Art
อังกฤษกันทุกวัน *
English Everyday
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปั จเจกบุคคล *
English for Personality Development
ภาษาสื่ อและศิลปะการเล่าเรื่ อง *
Media Language and Art of Storytelling
สื่ อสร้างสรรค์สาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการ *
Creative Medias for Academic Presentation
ปัจจัยที่ 5*
The 5th need
การออกแบบการนาเสนอแบบสร้างสรรค์สาหรับการประชุม
วิชาการและการสื่ อสาร *
Creative Presentation Design for Conference and Communication

1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
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142-227

ทาเงินด้วย Youtube *
Youtube Marketing and Viral Videography
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ *
Basic (Product Design Branding
142-229 การจัดการสื่ อโฆษณาออนไลน์ *
Online Advertising Management
142-234 โลกสวย *
Life is Beautiful
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดา *
The Designers and Their Black Attires
142-238 ตะลอนทัวร์ *
Learn to Roam
* จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
13) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา จานวน 1 รายวิชา คือ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
Aesthetics of Thai Dance
14) สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จานวน 2 รายวิชา คือ
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
จานวน 4 รายวิชา ได้แก่
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
Principles of Economics and Application
876-103 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
876-104 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)

1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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876-105 ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
5((2)-6-7)
Module: Economics in Everyday Life
13.3 การบริหารจัดการ
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นแต่ ล ะรายวิช า โดยมี นัก วิ ช าการอุ ด มศึ ก ษาของคณะ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษา
2) อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรประสานงานกับ อาจารย์ผูส้ อน เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน รวมทั้งเนื้ อหาสาระของแต่ละรายวิชาเป็ นไปตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และได้รับการปรับปรุ งให้มีความทันสมัย
3) สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ มี ก ระบวนการในการพิ จารณาคุ ณ ภาพและความเหมาะสมของ
ข้อสอบรวมทั้งการวัดผลการศึกษา และใช้ระบบการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อนของ
มหาวิทยาลัย เป็ นเครื่ องมือในการติดตามและดูแลให้การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวทางจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ผ่านการใช้ปัญหาและโครงงานเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการ
วิเคราะห์ และแก้ปั ญหาเศรษฐกิ จในระดับ จุ ลภาคและมหภาคได้อย่างเหมาะสม เป็ นผูม้ ี ท กั ษะในการ
เรี ยนรู ้ และทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาน สามารถเเก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง มีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ ยนแปลง เป็ นผูม้ ี คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีศกั ยภาพการเป็ นผูน้ าในการพัฒนาและสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศ
1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็ นหนึ่งในสาขาสังคมศาสตร์ ที่มีความสาคัญ บัณฑิตสามารถ
นาความรู ้ ไปประกอบอาชี พได้หลากหลาย สามารถศึ กษาต่อในระดับสู งได้หลายสาขา สามารถสร้าง
ความก้าวหน้ า ในการด าเนิ น ชี วิต การงาน และบัณ ฑิ ต ที่ จบจากหลัก สู ต รเศรษฐศาสตร์ ส ามารถน า
องค์ความรู ้ไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ที่ แ ม่ น ยา มี ค วามเข้าใจในหลัก การส าคัญ และ
ข้อจากัดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่ อมโยงแนวคิดและทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เข้ากับศาสตร์ ดา้ น
อื่นๆ เพื่ อ ท าการวิเคราะห์ และอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างเศรษฐกิ จและสั งคม โดยเฉพาะในบริ บทของ
สถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ ใช้คณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และกระบวนการวิจยั ที่เหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้
4) ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ท ัก ษะในการสื่ อสารทางวิ ช าการ ทั้ง การพู ด และการเขี ย น สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และความคิดเห็นในทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้
5) ผลิตบัณฑิ ตที่มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง และสามารถจัดการความรู ้ ได้อย่าง
เป็ นระบบเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
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6) ผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความรับผิดชอบ เคารพความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น และมีความสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7) ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่มีค วามซื่ อสัตย์ มี คุณธรรมจริ ยธรรม ตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชี พ
มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในรอบการศึกษา (5 ปี )
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การปรับปรุ งเนื้อหาของรายวิชา 1. อาจารย์ผสู ้ อนติดตามการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในหลักสูตร ให้มีความ
ขององค์ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
ทันสมัยอยูเ่ สมอ ทั้งในแง่มุม
แขนงต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ทางวิชาการ และสถานการณ์
2. อาจารย์ผสู ้ อนติดตามสถานการณ์การ
ทางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงต่างๆทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ปรับเปลี่ยนตารา เอกสารประกอบการ
สอน กรณี ศึกษาในรายวิชาต่าง ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องเหตุการณ์
ปั จจุบนั ของเศรษกิจท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ไทย และเศรษฐกิจโลก
2. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการ
1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
สอนให้เป็ น Active Learning
เรี ยนการสอนแบบ Active Learning
และ Work Integrated Learning
และ WIL
(WIL)
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนการ
สอนแบบ Active Learni+SAryuing
และ WIL
3. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เป็ นศูนย์กลาง
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อนจาก
best practice การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนในแผนการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. แผนการสอน (มคอ.3) ของรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตร
2. จานวนกรณี ศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่มีความ
ทันต่อเหตุการณ์และมาจากสถานการณ์
เศรษฐกิจจริ ง

1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรี ยน การสอน
แบบ Active Learning และ WIL
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การเรี ยน
การสอนแบบ Active Learning และ WIL
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนการ
สอนแบบ Active Learning และ WIL
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและการ
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้น
และสอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
(Learning Outcome) ที่กาหนดไว้
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการอย่างน้อย
1 ท่าน เพื่อวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ
ในทุกรายวิชา
3. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชาให้ชดั เจน
สอดคล้องกับ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ของรายวิชาและรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
4. ใช้วธิ ีการประเมินผลที่หลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เพิ่มทักษะในการ
เรี ยนรู ้มากขึ้น
5. กาหนดให้มีข้ นั ตอนการแจ้งผลการ
ประเมินให้นกั ศึกษาได้ทราบ รวมทั้ง
มีการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้นาไป
พัฒนาตนเองต่อไป
5. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร
เรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ PLOs
ของหลักสูตร
2. ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์
ทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
6.จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
ทักษะในการวัดและประเมินผล
3. รายงานการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น scoring rubric
5. จานวนรายวิชาที่ใช้วธิ ีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อระบบการวัดและ
ประเมินผล

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ของหลักสูตร
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของ
หลักสูตร
4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
5. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แต่ละด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค การศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระ ย ะ เว ล าศึ ก ษ าไม่ น้ อ ย ก ว่ า 15 สั ป ด าห์ โด ย ข้ อ ก าห น ด ต่ าง ๆ ให้ เป็ น ไ ป ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี และการศึกษาตลอดชีวติ พ.ศ. 2563
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสู ตรไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
หรื อ คณิ ตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หรื อเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หรื อ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกอื่น ๆ ที่คณะกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
2) ความรู ้พ้นื ฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ค่อนข้างอ่อน
3) นักศึกษายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและสาขาวิชาเอกที่จะเลือกเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) สนับสนุนให้นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษที่จดั โดย คณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนให้นกั ศึกษาที่มีความรู ้พ้นื ฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ค่อนข้างอ่อน ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
ปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งจัดโดยคณะ
3) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้นกั ศึกษาแรกเข้าชั้นปี ที่ 1 ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสู ตร การเลือกสาขาวิชาเอก การจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
ปี ที่ 1
80
80
80
80
ปี ที่ 2
80
80
80
ปี ที่ 3
80
80
ปี ที่ 4
80
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะจบ
80

2568
80
80
80
80
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

ค่าบารุ งการศึกษา

5,599,100

5,879,100

6,173,100

6,481,800

6,805,900

ค่าลงทะเบียน

1,678,200

1,762,100

1,850,200

1,942,700

2,039,800

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

300,000

200,000

-

-

-

7,577,300

7,841,200

8,023,300

8,424,500

8,845,700

2566

2567

2568

1,371,000 1,425,800

1,482,800

1,542,100

1,603,800

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3) 3,347,700 3,515,100

3,690,900

3,875,400

4,069,200

3. ทุนการศึกษา

126,800

133,100

139,800

146,800

154,100

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

1,513,400 1,589,100

1,668,600

1,752,000

1,839,600

6,358,900 6,663,100

6,982,100

7,316,300

7,666,700

รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2564

2565

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รวม (ก)
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หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

109,200.00

114,700.00

120,400.00

รวม (ข)

109,200

114,700

120,400

126,400

132,700

รวม (ก) + (ข)

6,468,100

6,777,800

7,102,500

7,442,700

7,799,400

317

327

320

320

320

20,404.10

20,727.22

22,195.31

23,258.44

24,373.13

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์

จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

126,400.00 132,700.00

2.7 ระบบจัดการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)
เป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี และการศึกษาตลอด
ชีวติ พ.ศ. 2563
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1) กาหนดให้มีรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิ งบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางาน (Work Integrated Learning: WIL)
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของรายวิชาในหลักสู ตร
2) กาหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผไู ้ ปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวน
นักศึกษาในหลักสู ตร
3) กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิ งรุ ก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชา
ในหลักสู ตร
4) กาหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่ วมในการจัดการการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสู ตร
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3. หลักสู ตรและอาจารย์
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่สันติ
สาระที่ 3 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
สาระที่ 4 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน และ การรู ้ดิจิทลั
4.1 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
4.2 การรู ้ดิจิทลั
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
5.1 การคิดเชิงระบบ
5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน
4.1 875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
(ตามความสมัครใจ)
4.2 875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
4.3 875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

แผนการศึกษา
แผนปกติ
แผนสหกิจศึกษา
(หน่วยกิต)
(หน่ วยกิต)
30
30
4
4
5
5
1
1
2
2

2
2

2
2
4
2
6
84
33
51
6
300 ชัว่ โมง

2
2
4
2
6
78
33
45
6
6
300 ชัว่ โมง

-

30 ชัว่ โมง
6
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1) สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์ บังคับ 4 หน่ วยกิต
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
2) สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ บังคับ 5 หน่ วยกิต
142-239 ศิลปะการดาเนินชีวิต
Art of Living
895-001 พลเมืองที่ดี
Good Citizens
950-102 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
3) สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ บังคับ 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship

142-121
200-103
315-201
472-115

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

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

1((1)-0-2)

4) สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดิจิทลั บังคับ 4 หน่ วยกิต
4.1) การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
โลกแห่งอนาคต*
2((2)-0-4)
The Future Earth
ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
2((2)-0-4)
Modern Life for Green Love
ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
Life in the Future
ฉันต้องรอด*
2((2)-0-4)
Survival 101
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820-100

รักษ์โลก รักษ์เรา
Save Earth Save Us
หมายเหตุ: * จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
4.2) การรู้ ดิจิทลั บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-225 ปัจจัยที่ 5 *
The 5th need
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวิตยุคดิจิตลั
Internet of Thing for Digital life
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
Digital Technology Literacy
472-113 ดาบสองคม *
Black and White
หมายเหตุ: * จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 4 หน่ วยกิต
5.1) การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ *
2((2)-0-4)
Creative Problem Solving
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)
Thinking and Reasoning
472-114 กบนอกกะลา *
2((2)-0-4)
Creative Thinking
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข
2((2)-0-4)
Cultivating Happiness through Positivity
895-012 การคิดเชิงบวก
2((2)-0-4)
Positive Thinking
หมายเหตุ: * จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.2) การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-129 คิดไปข้างหน้า *
2((2)-0-4)
Organic Thinking
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
The Art of Computing

30
472-118

เงินในกระเป๋ า *
Pocket Money
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
Thinking and Predictable Behavior
หมายเหตุ: * จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร บังคับ 4 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
Essential English
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
Everyday English
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
English on the Go
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
English in the Digital World
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
English for Academc Success
หมายเหตุ: กาหนดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

061-001
142-135
142-136
142-137
142-138
142-139

7) สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
1((1)-0-2)
Aesthetics of Thai Dance
พับเพียบเรี ยบร้อย*
1((1)-0-2)
Paper Craft
ปั้ นดินให้เป็ นดาว*
1((1)-0-2)
Sculpture
ใครๆ ก็วาดได้*
1((1)-0-2)
Everyone Can Draw
มนต์รักเสี ยงดนตรี *
1((1)-0-2)
The Sound of Musics
ท่องโลกศิลปะ*
1((1)-0-2)
Through The World of Art
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142-234
142-237
340-162
472-116
472-117
895-020
895-021
895-022
895-023
895-024
895-025
895-026
895-027
895-028
895-030
895-031

โลกสวย*
Life is Beautiful
ดีไซน์เนอร์ชุดดา*
The Designers and Their Black Attires
สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ายภาพ
The Aesthetic in Photography
ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*
Local Arts and Fabric
สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข*
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
ขิมไทย
Thai Khim
ร้อง เล่น เต้นรา
Singing, Playing, Dancing
จังหวะจะเพลง
Rhythm and Song
กีตาร์
Guitar
อูคูเลเล่
Ukulele
ฮาร์ โมนิกา
Harmonica
ดูหนังดูละครย้อนดูตน
Drama and Self-reflection
อรรถรสภาษาไทย
Appreciation in Thai Language
การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
ว่ายน้ า
Swimming
เทนนิส
Tennis

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
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895-032

บาสเกตบอล
Basketball
895-033 กรี ฑา
Track and Field
895-034 ลีลาศ
Social Dance
895-035 เปตอง
Petanque
895-036 ค่ายพักแรม
Camping
895-037 แบดมินตัน
Badminton
895-038 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercise for Health
หมายเหตุ: * จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

890-010
890-015
890-020
890-021
890-022
890-026

8) รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6 หน่ วยกิต
8.1) บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Improving English Writing Skills
ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
From Listening to Speaking English
การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
Presentations and Public Speaking in English
บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
Reading to Write in English

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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890-030

การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ
2((2)-0-4)
English Communication for Business
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
English in the Workplace
890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
2((2)-0-4)
English for Travelers
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
2((2)-0-4)
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
2((2)-0-4)
Writing for Job Application
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
2((2)-0-4)
English for Job Interview
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
2((2)-0-4)
English Twenty-Four/Seven
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
2((2)-0-4)
English for Digital Literacy
8.2) วิชาเลือก 4 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชากลุ่มสาระที่กาหนด หรื อ จากรายวิชาเลือกของหมวด
วิชาศึ กษาทัว่ ไปที่ เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งนี้ ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป ซึ่ งผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่ วยกิต
(หมายเหตุ: กรณี แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จานวนหน่วยกิจในหมวดวิชาเฉพาะ คือ 78 หน่วยกิต)
1) กลุ่มวิชาแกน
33 หน่ วยกิต
322-173 คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3((3)-0-6)
Fundamental Mathematics I
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
4((4)-0-8)
Microeconomics I
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
4((4)-0-8)
Marcoeconomics I
875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
Mathematical Economics
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875-201
875-202
875-203
875-301
875-302

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economists
เศรษฐกิจประเทศไทย
Thai Economy
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Methods in Economics

4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
3((1)-4-4)

2) กลุ่มวิชาชี พเลือก
ประกอบด้วยกลุ่ ม วิช าชี พ เลื อกในสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ และกลุ่ มวิช าชี พ เลื อกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยนัก ศึกษาในแผนการศึก ษาแบบปกติ และนัก ศึก ษาในแผนการศึ กษาแบบสหกิ จศึ ก ษา จะมี
จานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาชีพเลือกแตกต่างกัน ดังนี้
แผนการศึกษาแบบปกติ
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน 51 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน 45 หน่ วยกิต
1) วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1) วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จานวน 33 หน่วยกิต
จานวน 30 หน่วยกิต
2) วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
2) วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
จานวน 18 หน่วยกิต
จานวน 15 หน่วยกิต

875-211
875-212
875-213
875-214

กลุ่มวิชาชี พเลือกประกอบด้ วย 2 ส่ วน ดังนี้
1) วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีรายวิชาดังต่ อไปนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์
Economic Data Analytics
ทฤษฎีเกมเบื้องต้น
Introduction to Game Theory
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1
Behavioral Economics I
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2
Behavioral Economics II

3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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875-215
875-221
875-222
875-223
875-231
875-232
875-233
875-234
875- 235
875-236
875-241
875-242
875-243
875-244
875-251
875-311

การวิเคราะห์โครงการ
Project Analysis
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้น
Introduction to Public Economics
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
Economics of Industrialization
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Development Economics
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
Economics of Money and Banking
ระบบธนาคารกลาง
Central Banking
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
International Economics
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และเอเชียตะวันออก
ASEAN and East Asian Economy
เศรษฐกิจจีน
Chinese Economy
เศรษฐกิจการค้าชายแดน
Border Trade Economy
ระบบการเงินฐานราก
Microfinance
เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจในครัวเรื อน
Economics of Household Decisions
พุทธเศรษฐศาสตร์
Buddhism Economics
เศรษฐกิจชุมชน
Community Economy
เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
Cultural Economics
ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์
Game Theory and Economic Application

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((1)-4-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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875-312
875-313
875-314
875-315
875-316
875-321
875-322
875-323
875-324
875-325
875-326
875-327
875-328
875-331
875-332
875-333

เศรษฐมิติเบื้องต้น
Introduction to Econometrics
การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
Economic Evaluation
เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
Economics of Information
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
Microeconomics III
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
Macroeconomics III
เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น
Introduction to Ecological Economics
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Economics of Natural Resources
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
Energy Economics
เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
Transportation Economics
การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
Economic Analysis of Law
เศรษฐศาสตร์เมือง
Urban Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics

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)
3((3)-0-6)
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875-334
875-335
875-341
875-342
875-351
875-352
875-353
875-354
875-411
875-412
875-413
875-414
875-421
875-422
875-423
875-424

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
Managerial Economics
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thoughts
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว
Tourism Economics
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Economics of Human Resources
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
Coastal Resource Economics
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Economics of Climate Change
เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
เศรษฐมิติ 2
Econometrics II
เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์
Applied Microeconometrics
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
Decision Theory
ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ
Government Expenditure Theory and Policies
ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
Tax Theory and Policy
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา
Development Microeconomics
เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
Economics of Local Development

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((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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875-431
875-432
875-433
875-441
875-442
875-443
875-451
875-452
875-453

ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization
เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ
International Trade Economics
เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
เศรษฐศาสตร์ การเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Economy
เศรษฐศาสตร์ การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม
Political Economy of the Environment
เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
Political Economy of Thailand
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Project in Economics
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
Seminar in Economics
หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
Special Topics in Economics

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(0-9-0)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ตามแนวทางต่อไปนี้
(1) เลือกเรี ยนจากรายวิชาข้างต้น จานวน 30 หน่วยกิต* และ
(2) เลือกเรี ยน 1 รายวิชา ระหว่าง
รายวิชา 875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0) หน่วยกิต
หรื อ รายวิชา 875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) หน่วยกิต
หมายเหตุ : * กรณี ที่นกั ศึกษาเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะเรี ยนเพียง 27 หน่วยกิต
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2) วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากวิชาแกนหรื อวิชาชีพ ที่เปิ ดสอนโดยหลักสู ตรดังต่อไปนี้
(1) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(2) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(3) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(4) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
(5) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(6) หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล
(7) หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(8) หลักสู ตร์นิติศาสตรบัณฑิต
(9) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
(10) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(11) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(12) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ เลื อกแผนการศึ ก ษาแบบปกติ ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิช าชี พ เลื อ กนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์จากหลักสู ตรข้างต้น โดยจะเลือกวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตรเดียวกันหรื อต่างหลักสู ตรกันก็ได้ เป็ นจานวน
18 หน่ ว ยกิ ต ส่ ว นกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กแผนการศึ ก ษาแบบสหกิ จ ศึ ก ษา จะเรี ย นวิ ช าชี พ เลื อ กนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์เพียง 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อกเรี ย นรายวิช าใด ๆ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในกรณี เลื อกเรี ยนจากมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ให้ผา่ นความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ง. หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ *
Internship in Economics
875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

300 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง
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875-492

สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
Cooperative Education in Economics

6(0-40-0)

หมายเหตุ *
(1) วิชา 875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็ นข้อบังคับของหลักสู ตร โดยนักศึกษาที่มีความสนใจและ
ประสงค์จะฝึ กงานภายในประเทศ จะต้องลงทะเบียนในวิชา 875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2
(2) นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หากมีความสนใจและประสงค์จะฝึ กงานก็สามารถลงทะเบียนใน
รายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ได้
(3) ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษามี ค วามสนใจและประสงค์เข้า ร่ วมโครงการแลกเปลี่ ย นระหว่า งสถาบัน การศึ ก ษาใน
ต่ า งประเทศ ที่ มี ส าระประสบการณ์ เที ย บเท่ า การฝึ กงาน (โดยต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใต้รายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรี ยนใน
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่เดินทางไปฝึ กงาน ซึ่ งถือเป็ นการลงทะเบียนเพิ่มเติม และนักศึกษาจะไม่เสี ยสิ ทธิ์ ของ
การฝึ กงานภายในประเทศ
หลักสู ตรวิชาโทเศรษฐศาสตร์ (สาหรับสาขาวิชาอื่น)
นัก ศึ ก ษาสาขาวิช า/วิ ช าเอกอื่ น ๆ ที่ ป ระสงค์จ ะเลื อ กวิช าโทเศรษฐศาสตร์ จะต้อ งลงทะเบี ย นจ านวน
15 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) 875-103 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 4((4)-0-8) หน่วยกิต
(2) 875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4((4)-0-8) หน่วยกิต
(3) เลือก 1 รายวิชา ระหว่าง
875-201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2 4((4)-0-8) หน่วยกิต
หรื อ 875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8) หน่วยกิต
(4) เลือก 1 รายวิชา จากรายวิชาที่ เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในกลุ่ มวิชาแกน หรื อ กลุ่ มวิชาชี พ
เลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตร
รหั ส วิช าของรายวิช าที่ จ ัด สอนในหลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ รหั ส ตัว เลข
มีท้ งั หมด 6 ตาแหน่ง ซึ่ งมีความหมายดังนี้
1) เลขรหัส 3 ตาแหน่ งแรก แสดงถึง รหัสวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต คณะเศรษฐศาสตร์
โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสวิชาดังนี้
875 = รหัสวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
876 = รหัสวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่เปิ ดสอนให้กบั หลักสู ตรอื่น ๆ
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2) เลขรหัส 3 ตาแหน่งหลัง
เลขรหัส ตาแหน่ งที่ 4 หมายถึง
ชั้นปี ของนักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการศึกษาปกติ
ตาแหน่ งที่ 5 หมายถึง
รหัสประจาหมวดวิชาที่เปิ ดสอน
รหัสประจาหมวดวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ บัณฑิต มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
1-5
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชี พเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
9
หมายถึง
หมวดวิชาฝึ กงาน
ตาแหน่ งที่ 6 หมายถึง
ลาดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เปิ ดให้สาหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ความหมายของหน่ วยกิตทีใ่ ช้ ในหลักสู ตร
รายวิช าที่ จั ด การเรี ยนรู้ แบบบู รณาการที่ ใช้ กิ จ กรรมการจั ด การเรี ยนรู้ แบบเชิ งรุ ก (active learning)
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็ น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
(x) หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่มีจานวนชัว่ โมงการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
y หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง
รายวิชาทีจ่ ัดการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็ น n(x-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
x หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเน้นทฤษฎี
y หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง
ในคาอธิบายรายวิชาอาจมีคาต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ ต้ชื่อของรายวิชา ซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบี ยนและผ่านการประเมิ นผลการเรี ยนมาแล้ว ก่ อนหน้าที่ จะมาลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช านั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
เคยลงทะเบี ยนและผ่านการประเมิ นผลการเรี ยนมาแล้ว ก่ อนหน้าที่ จะมาลงทะเบี ยนเรี ยนวิช านั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรื อ ได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S
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2. รายวิชาบังคับเรียนร่ วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผลู ้ งทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบี ยนเรี ยนพร้ อมกันไป หรื อเคยลงทะเบี ยนเรี ยนและ ผ่านการประเมิ น ผลมาก่ อนแล้วก็ ได้ และในการ
ประเมิ นผลนั้น จะได้ระดับ ขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ ง การที่ รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบี ยนเรี ยนพร้ อมกัน ไปในการลงทะเบี ยนรายวิ ชานั้ นเป็ นครั้ งแรก โดยต้อ งได้ รั บ การประเมิ น ผลด้ ว ย
การที่รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนควบกัน
ของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคาอธิ บายรายวิชาปรากฏชื่ อรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันในทั้งสองแห่ งโดย
สลับชื่อกัน
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แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาแบบปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
322-173
388-100
875-103
890-***
950-102
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-101
875-104
875-105
895-001
890-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3((3)-0-6)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
4((4)-0-8)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((x)-y-z)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
กลุ่มสาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
4((4)-0-8)
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร พิจารณาจากศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
875-201
875-203
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-202
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4((4)-0-8)
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((1)-0-2)
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((1)-0-2)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดิจิทลั
2((2)-0-4)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4((4)-0-8)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
3((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3((x)-y-z)
รวม
18((x)-y-z)
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ภาคการศึกษาที่ 1
875-301
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-302
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

ภาคฤดูร้อน (ไม่บงั คับ)
875-391

ปี ที่ 3
เศรษฐกิจประเทศไทย
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
รวม

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
วิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ *

300 ชัว่ โมง

หมายเหตุ :
* วิชา การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็ นข้อบังคับของหลักสู ตร โดยนักศึกษาที่มีความสนใจและประสงค์จะฝึ กงาน
ภายในประเทศ จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ในกรณี ที่นกั ศึกษามีความสนใจและประสงค์เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่มีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึ กงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ) นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ภายใต้รายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี และภาคการศึกษาที่เดินทางไปฝึ กงาน ซึ่ งถือเป็ น
การลงทะเบียนเพิ่มเติม และนักศึกษาจะไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการฝึ กงานภายในประเทศ
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
875-451
หรื อ 875-452
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(0-9-0)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3((1)-4-4)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
3((x)-y-z)
รวม
9((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
6((x)-y-z)

วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
รวม
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2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
322-173
388-100
875-103
890-***
950-102
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-101
875-104
875-105
895-001
890-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3((3)-0-6)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
4((4)-0-8)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((x)-y-z)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
กลุ่มสาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
4((4)-0-8)
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร พิจารณาจากศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
875-201
875-203
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
875-202
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4((4)-0-8)
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((1)-0-2)
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((1)-0-2)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดิจิทลั
2((2)-0-4)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4((4)-0-8)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
3((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((x)-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3((x)-y-z)
รวม
18((x)-y-z)
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ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
875-301
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***

เศรษฐกิจประเทศไทย
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกในสาขา
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
รวม

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
***-***
วิชาชีพเลือกในสาขา
***-***
วิชาชีพเลือกในสาขา
***-***
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
***-***
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
***-***
วิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

ภาคฤดูร้อน (ไม่บงั คับ)
875-391

การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ *

300 ชัว่ โมง

หมายเหตุ :
* วิชา การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็ นข้อบังคับของหลักสู ตร โดยนักศึกษาที่มีความสนใจและประสงค์จะฝึ กงาน
ภายในประเทศ จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ได้
ในกรณี ที่นกั ศึกษามีความสนใจและประสงค์เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ
ที่มีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึ กงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ) นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ภายใต้รายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี และภาคการศึกษาที่เดินทางไปฝึ กงาน ซึ่ งถือเป็ น
การลงทะเบียนเพิ่มเติม และนักศึกษาจะไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการฝึ กงานภายในประเทศ
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
875-451
หรื อ 875-452
***-***
***-***
875-491

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(0-9-0)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3((1)-4-4)
วิชาชีพเลือกในสาขา
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือกนอกคณะ
3((x)-y-z)
เตรี ยมสหกิจศึกษา
30 ชัว่ โมง
รวม
10((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
875-492

จานวนหน่ วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ **
6(0-40-0)
รวม
6(0-40-0)

หมายเหตุ :
** สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบตั ิสหกิจศึกษา จะต้องผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และผ่านรายวิชา 875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิ ด ความส าคัญ และเป้ าหมายของหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชา และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน การวิเคราะห์ การนาศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุ รกิ จหรื อชุ มชนใน
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or
community sectors in local and national level
หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
388-100

สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
หลักการและขั้นตอนการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบตั ิการช่วยชี วติ ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จาลอง ปั ญหาสุ ขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การ
ดูแลสุ ขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health
and health promotion; first aid
หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์: G, P, F
G (Distinction) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail)
หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
875-101

ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
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The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ
142-239
ศิลปะการดาเนินชีวติ
3((3)-0-6)
(Art of Living)
ศิลปะการดาเนินชีวิตอย่างเป็ นสุ ข การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจ
ผูอ้ ื่น การเปิ ดโลกทัศน์ในการทาความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างการสื่ อสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ การจัดการชีวิตการปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยมีพ้นื ฐานจากสติและจิตใจที่แข็งแรง
The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and
other people; opening one’s view towards the world, processing and embracing the differences;
communication skills and creative problem solving skills for peaceful co-existence; life management and
adaptation to the moving environment on a good basis of consciousness and healthy mind
895-001

พลเมืองทีด่ ี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมื อง การจัดระเบียบทางสังคม
กฎหมาย สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สังคมพหุ วฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty;
equality; living together in a multicultural society
950-102

ชีวติ ทีด่ ี
3((3)-0-6)
(Happy and Peaceful Life)
การมี ส ติ และความรู ้ สึ ก ตัว ความสุ ข ของชี วิ ต การรู ้ เท่ าทัน ตนเองและสั ง คม การเข้าใจ
ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่ อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่ วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ การใช้ชีวติ ในสังคมที่มีความหลากหลาย
Conciousness and mindfulness; happiness; self-aeareness; social literacy; understanding
and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in
diversity
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สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103
ไอเดียสู่ ความเป็ นผู้ประกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุ รกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ การ
จัดทาแนวคิดธุ รกิจด้วยเครื่ องมือทางธุ รกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for
business opportunity analysis; using business models with modern business tools
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดิจิทลั
การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน
142-121
โลกแห่ งอนาคต
2((2)-0-4)
(The Future Earth)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชี วิตมนุ ษย์
และสังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสี เขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาโลก ปั ญหาสังคม ความเสื่ อมถอยของความก้าวหน้า
Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand
modern society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment;
global and social problems; drawbacks of the advancement
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
200-103

ชี วติ ยุคใหม่ ด้วยใจสี เขียว
2((2)-0-4)
(Modern Life for Green Love)
สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้อ มโลกในปั จ จุ บ ัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการด ารงชี วิต มลพิ ษ
สิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั สถานการณ์ การใช้น้ าและผลกระทบจากชี วิตประจาวัน สถานการณ์ อากาศเสี ยและ
การผลิตขยะมูลฝอย วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in
community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation ofair pollution
and solid waste; natural resources and pollution management
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315-201

ชีวติ แห่ งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปั ญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy;
information technology for living in the future; artificial intelligence
472-115

ฉันต้ องรอด
2((2)-0-4)
(Survival 101)
เข้าใจและเรี ยนรู ้ การเอาตัวรอด การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรี ยนรู ้ในการป้ องกัน
ตนเองจากภัยใกล้ตวั และนาเอาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different
situations such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to
protect from crime; and apply the knowledge in daily life
หมายเหตุ จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
820-100

รักษ์ โลก รักษ์ เรา
2((2)-0-4)
(Save Earth Save Us)
หลักการอยูอ่ าศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั
เยาวชนคนรุ่ นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยัง่ ยืน
Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with
up-to-date edutainment for young generation
การรู้ ดิจิทลั
142-225

ปัจจัยที่ 5
2((2)-0-4)
(The 5th need)
ความสาคัญและอิทธิ พลของสื่ อสังคมในยุคดิ จิทลั กลุ่มช่ วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่ อ
สัง คม แอปพลิ เคชัน สื่ อสั ง คม สื่ อสั งคมในยุคดิ จิท ัล เพื่ อ การศึ ก ษาและเพื่ อการศึ ก ษาแนวสาระบัน เทิ ง
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ประโยชน์และโทษของสื่ อสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และความเป็ น
ส่ วนตัวของข้อมูล
The importance and influence of social media in digital age; age groups of each
generation and social media; social media applications; social media in digital age for education and
educational entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and
information privacy
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
200-107

การเชื่ อมต่ อสรรพสิ่ งเพื่อชี วติ ยุคดิจิตัล
2((2)-0-4)
(Internet of Thing for Digital life)
แนะนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยุคใหม่, แนะนาเทคโนโลยีการสื่ อสารยุคใหม่, การใช้งาน
อินเตอร์ เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลักการของการเชื่ อมต่อสรรพสิ่ งและการประยุกต์ใช้งาน แนะนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications
for 21st century skills
345-104

รู้ ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจ
และปลอดภัย ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน การฝึ กใช้งานแอปพลิ เคชันใน
คลาวด์คอมพิวติง้ เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively
472-113

ดาบสองคม
2((2)-0-4)
(Black and White)
ตระหนักและรู ้เท่าทันสื่ อสังคมในยุคดิจิตอล เรี ยนรู ้ในการใช้ประโยชน์จากสื่ อดิจิตอลเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม และรู ้ทนั ภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิตอล
Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using
social media; understand the disadvantage from using social media
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
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สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
การคิดเชิงระบบ
142-124
การแก้ปัญหาแบบสร้ างสรรค์
2((2)-0-4)
(Creative Problem Solving)
ปั จจัยและสาเหตุ ข องปั ญ หา การท าความเข้าใจปั ญ หา ประเภทของปั ญหา ขั้น ตอนการ
แก้ปัญหา อัลกอริ ทึม การคิดเพื่อการตัดสิ นใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริ ทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเชื่ อถือและความสัมพันธ์กนั แหล่งที่มาของข้อมูล การทาความเข้าใจ
แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem
solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm;
critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of
information, evidences, facts, validity and reliability
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
315-202

การคิดกับการใช้ เหตุผล
2((2)-0-4)
(Thinking and Reasoning)
นิยามและความสาคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก
เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking
472-114

กบนอกกะลา
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
ความคิ ดคร่ อมกรอบและการกระจายความคิ ด พัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ผ่านการระดม
สมอง แผนผังความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ
Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
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895-011

การคิดเพื่อสร้ างสุ ข
2((2)-0-4)
(Cultivating Happiness through Positivity)
ความคิดกับความสุ ข รู ปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกาหนดวิถีทาง รู ปแบบความสุ ข
ความคิดเชิ งบวก ความสุ ขกับการศึกษา ความสุ ขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ใน
การดาเนินชีวติ และการทางาน
Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles;
positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living
and working
895-012

การคิดเชิงบวก
2((2)-0-4)
(Positive Thinking)
การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการดาเนิ นชี วติ และจุดมุ่งหมาย

ของการมีชีวติ
Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
142-129
คิดไปข้ างหน้ า
2((2)-0-4)
(Organic Thinking)
การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนก
นัย การค้นหาข้อมูล การค้นหาปั ญหาและการแก้ปัญหา การทานาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เชื่อมโยง และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า
Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and
creating things; value adding
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
322-100

คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
(The Art of Computing)
คณิ ตศาสตร์ รอบตัว ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการดาเนิ นชีวติ อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity;
collection and management data; introduction to data analysis and presentation
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472-118

เงินในกระเป๋า
2((2)-0-4)
(Pocket Money)
ความสาคัญของการออมเงิน การตั้งเป้ าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ การคานวณเงินออมเพื่อกรณี ฉุกเฉิน
The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve
target effectively; calculation of saving for emergency case
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
895-010

การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสิ นใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior

prediction
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
หมายเหตุ: กาหนดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
890-001
สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็ นสาระสาคัญ การออกเสี ยง ทักษะ
พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages
890-002

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
(Everyday English)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษที่ มีเนื้ อหาใกล้ตวั และไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความสาคัญ
และรายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication

59
890-003

ภาษาอังกฤษพร้ อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจ การสรุ ปความ
และการตี ค วาม ไวยากรณ์ แ ละส านวนภาษาที่ ซับ ซ้ อนส าหรั บ การพู ด และเขี ย นเพื่ อสื่ อ สารในบริ บ ทที่
หลากหลาย
English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written
communication in various contexts
890-004

ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
การฟั งและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็ นต่อสาระที่ฟัง
และอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and
reading texts through speaking and writing
890-005

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(English for Academic Success)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและ การ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวจิ ารณญาณ
English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to
academic texts through speaking and writing
สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
061-001
ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
1((1)-0-2)
(Aesthetics of Thai Dance)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับนาฏศิลป์ ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ ไทย เพลงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทย ท่าราตามแบบนาฏศิลป์ ไทย การแสดงนาฏศิลป์ ไทยในรู ปแบบต่าง ๆ
General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance;
basic Thai dance movements; Thai dance performances
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142-135

พับเพียบเรียบร้ อย
1((1)-0-2)
(Paper Craft)
การฝึ กศิลปะประดิษฐ์ดว้ ยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
142-136

ปั้นดินให้ เป็ นดาว
1((1)-0-2)
(Sculpture)
การสร้ างงานปั้ นโดยใช้วสั ดุ ต่างๆ เช่ น ดิ นเหนี ยวธรรมชาติ หรื อดิ นเหนี ยวญี่ ปุ่ น เรี ยนรู ้
การใช้วสั ดุ และเครื่ องมื อต่างๆ ในงานปั้ นอย่างปลอดภัย การชื่ นชมและวิจารณ์ งานปั้ นผ่านการอ่านและ
การอภิ ปราย การพิจารณาพิ เคราะห์ รูปทรงเรขาคณิ ต นามธรรม และรู ปทรงของสิ่ งมี ชีวิต ความรู ้ พ้ืนฐาน
ด้านงานปั้ นเพื่อต่อยอดต่อไป
Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay;
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing
sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms.
Fundamentals of sculpture program
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
142-137

ใครๆ ก็วาดได้
1((1)-0-2)
(Everyone Can Draw)
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การวาด การฝึ กทัก ษะ การวาดเส้ น การวาดขั้น พื้ น ฐาน การลง
แสงเงา การวาดรู ปร่ างมนุษย์
Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow;
human figures
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
142-138

มนต์ รักเสี ยงดนตรี
1((1)-0-2)
(The Sound of Musics)
การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ลัก ษณะ องค์ป ระกอบ ผูป้ ระพัน ธ์ แนวคิ ดเชิ งดนตรี และการ
พัฒนาทักษะการฟังดนตรี ตะวันตกและตะวันออก
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Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles,
musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills
and representative musical compositions
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
142-139

ท่องโลกศิลปะ
(Through The World of Art)
ศาสตร์ แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
Art of Visual art, medium and technique in art creation
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

1((1)-0-2)

142-234

โลกสวย
1((1)-0-2)
(Life is Beautiful)
การสร้ างสุ นทรี ยศาสตร์ ในชี วิต บนพื้ นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ ห ลากหลาย
พลังของทัศนคติบวก การเรี ยนรู ้และซึ บซับความสวยงามของชี วิ ตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงาน
สุ นทรี ยด์ า้ นต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์ และความรู ้ สึก เรี ยนรู ้ เขาเรี ยนรู ้ เราผ่านการแสดงออกทางศิ ลปะ
การผ่อนคลายความตึงเครี ยดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้ างกาลังใจ การอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสงบสุ ข
Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive
attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting
to know yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of
arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
142-237

ดีไซน์ เนอร์ ชุดดา
1((1)-0-2)
(The Designers and Their Black Attires)
วิวฒั นาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ
การออกแบบกับวิถีชีวติ ประจาวัน
Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily
basis
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
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340-162

สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ ายภาพ
1((1)-0-2)
(The Aesthetic in Photography)
แสง สี และเงา; การจัด องค์ ป ระกอบภาพ; สุ นทรี ย ะในการถ่ า ยภาพธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุ นทรี ยะใน
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in
photography for communication
472-116

ถักทอเส้ นใย เข้ าใจท้องถิ่น
1((1)-0-2)
(Local Arts and Fabric)
เรี ย นรู ้ เห็ น คุ ณ ค่ า ซาบซึ้ งในงานศิ ล ปะของท้อ งถิ่ น เห็ น ประโยชน์ ข องศิ ล ปะ สะท้อ น
ความเป็ นอยูภ่ ายในท้องถิ่ นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่ นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุ ยและเรี ยนรู ้กบั ครู
ชุมชน
Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life
of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders
หมายเหตุ : จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
472-117

สุ ขภาพดี ชี วมี ีสุข
1((1)-0-2)
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life)
การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุ ข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกกาลังกายและคงไว้ซ่ ึ ง
ความมี สุ ข ภาพดี ความส าคัญ ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพทั้ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ และอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
ความสาคัญของการกีฬาการออกกาลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสาคัญของการ
มีความสุ ข และ นิสัยการกินดีอยูด่ ี
Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping
healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve
relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits
895-020

ขิมไทย

ขิมไทย
1((1)-0-2)
(Thai Khim)
ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบตั ิการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วย
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Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or
moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim
895-021

ร้ อง เล่น เต้ นรา
1((1)-0-2)
(Singing, Playing, Dancing)
เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่ องดนตรี ประกอบเพลงพื้นบ้าน รากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว
เพลงเต้นรากาเคียว เพลงงูกินหาง
Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song,
Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song
895-022

จังหวะจะเพลง
1((1)-0-2)
(Rhythm and Song)
เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวง เครื่ องประกอบจังหวะ
ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน รามะนา ฉิ่ ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน
Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing
basic traditional Thai music
895-023

กีตาร์
1((1)-0-2)
(Guitar)
กี ต าร์ ข้ ัน พื้ น ฐาน ส าเนี ย ง คุ ณ ภาพและส าเนี ย งของเสี ย ง การเล่ น บัน ไดเสี ย ง บทเพลง
ของกีตา้ ร์ เพลงสมัยนิยม
Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music
895-024

อูคูเลเล่
1((1)-0-2)
(Ukulele)
อูคูเลเล่ข้ นั พื้นฐาน สาเนี ยง คุณภาพและสาเนียงของเสี ยง การเล่นบันไดเสี ยง บทเพลงของอู
คูเลเล่ เพลงสมัยนิยม
Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music
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895-025

ฮาร์ โมนิกา
1((1)-0-2)
(Harmonica)
ฮาร์ โมนิ กาขั้นพื้นฐาน สาเนี ยง คุณภาพและสาเนี ยงของเสี ยง การเล่นบันไดเสี ยง บทเพลง
ของฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม
Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular
music
895-026

ดูหนังดูละครย้ อนดูตน
1((1)-0-2)
(Drama and Self-reflection)
สุ น ทรี ยะจากภาพยนตร์ และละคร ข้อคิ ด ตัวตนมนุ ษ ย์ ภาพสะท้อนทางวัฒ นธรรมจาก
ภาพยนตร์และละคร
Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection
from the film and drama
895-027

อรรถรสภาษาไทย
1((1)-0-2)
(Appreciation in Thai Language)
ลักษณะภาษาที่ กระทบความรู ้ สึ กนึ กคิ ด คุ ณค่ า ความงดงาม การสื่ อความหมายได้ ตาม

วัตถุประสงค์
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings
as intended
895-028

895-030

การวาดเส้ นสร้ างสรรค์
1((1)-0-2)
(Creative Drawing)
วาดเส้นจากสิ่ งแวดล้อม การร่ างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination

ว่ายนา้
1((1)-0-2)
(Swimming)
การเคลื่ อนไหวกับว่ายน้ า กิ จกรรมว่ายน้ า การนากิ จกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้ างสุ ขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities
for health promotion and social skills in daily life
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895-031

เทนนิส
1((1)-0-2)
(Tennis)
การเคลื่ อนไหวร่ างกายด้วยเทนนิ ส กิ จกรรมเทนนิ ส การใช้เทนนิ สเป็ นสื่ อเพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและทักษะทางสังคมที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจาวัน
Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance
the health and social skills needed in everyday life
895-032

บาสเกตบอล
1((1)-0-2)
(Basketball)
สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา
มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี นาไปเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ
Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules;
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life
895-033

กรีฑา
1((1)-0-2)
(Track and Field)
การเคลื่ อนไหวกับกรี ฑ า กิ จกรรมกรี ฑ า การนากิ จกรรมกรี ฑ าใช้สร้ างสร้ างสุ ขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
Body movements for track and field; track and field activities; application of track and
field activities for health promotion and social skills in daily life
895-034

ลีลาศ
1((1)-0-2)
(Social Dance)
การเคลื่ อนไหวกับ ลี ลาศ กิ จกรรมลี ลาศ การนากิ จกรรมลี ลาศใช้สร้ างสร้ างสุ ขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance
activities for health promotion and social skills in daily life
895-035

เปตอง
1((1)-0-2)
(Petanque)
การเคลื่ อนไหวร่ างกายด้วยเปตอง กิ จกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็ นสื่ อเพื่ อสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพและทักษะทางสังคมที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจาวัน
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Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to
enhance the health and social skills needed in everyday life
895-036

ค่ ายพักแรม
1((1)-0-2)
(Camping)
ความเป็ นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบั ค่ายพักแรม ชนิ ด
ของค่าย กิจกรรมค่าย การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่ ่ายพักแรม การนาไปใช้
Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of
the skills
895-037

แบดมินตัน
1((1)-0-2)
(Badminton)
การเคลื่ อนไหวกับ แบดมิ นตัน กิ จกรรมแบดมิ นตัน การนากิ จกรรมแบดมิ นตันใช้สร้ าง
เสริ มสุ ขภาพและทักษะทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton
activities for health promotion and social skills in daily life
895-038

เทเบิลเทนนิส
1((1)-0-2)
(Table Tennis)
กิจกรรมการเคลื่ อนไหวร่ างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิ ส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิ สเป็ นสื่ อใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกาย และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion;
application in daily life
895-039

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1((1)-0-2)
(Exercise for Health)
วัตถุ ป ระสงค์ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องการออกกาลังกาย สรี รวิท ยาการออกก าลังกาย
สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรู ปแบบของกิ จกรรม แนวทางการเลือกรู ปแบบการออกกาลังกาย การ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life
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รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
890-010
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Improving English Writing Skills)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเขียนย่อหน้าและความเรี ยงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและ
เครื่ องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การเรี ยบเรี ยงความคิด และกระบวนการเขียน
Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence
connectors and punctuation, coherence, and the writing process
890-015

ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริง
2((2)-0-4)
(English Grammar for Real Life Communication)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การวิเคราะห์ โครงสร้ างไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษในบริ บ ท ความสั มพันธ์ ระหว่างรู ป แบบ
หน้าที่ทางภาษาและความหมาย การนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน
Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis
on reading and writing skills
890-020

การสนทนาภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(English Conversation)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การสร้างความตระหนักรู ้ถึงลักษณะการดาเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ ใช้
ในการสนทนาในชี วติ ประจาวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ไปในบริ บททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จาเป็ นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
Raising awareness of organizational features of conversation and functions of
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional contexts;
developing essential English conversation skills for everyday social interaction
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890-021

ฟังแล้ วพูดภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(From Listening to Speaking English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การฟั งและการพู ดสั้ นๆ การนาเสนอ การอภิ ป รายในแวดวงวิชาการและอาชี พ และการ
สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพ้ ูดหลากหลายสาเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่ได้ฟัง
Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; responding
orally to oral inputs
890-022

การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Presentations and Public Speaking in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ความรู ้ ด้า นภาษาและวิธี ก ารในการรวบรวมข้อ มู ล การสรุ ป ความ การวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ขอ้ มูล การเตรี ยมและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพูดในที่สาธารณะ
Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking
890-026

บูรณาการอ่ านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Reading to Write in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การอ่ านเพื่ อความเข้าใจ การตี ค วามและสั งเคราะห์ เรื่ องที่ อ่านอย่างมี วิจารณญาณและรู ้
เท่าทัน การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน
Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response
to the reading materials

69
890-030

การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิ งธุรกิจ
2((2)-0-4)
(English Communication for Business)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ทัก ษะการสื่ อสาร การใช้ภาษาพู ดในบริ บ ทธุ รกิ จ การสนทนาทางโทรศัพ ท์ การเจรจา
ต่ อ รอง การสนทนาและอภิ ป รายอย่า งเป็ นทางการกับ คู่ ค ้า การคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ การใช้ค าศัพ ท์ ที่
เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุ รกิจที่หลากหลาย
Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning;
verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology use for
various business situations
890-031

ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
(English in the Workplace)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ทักษะการอ่าน การเขี ยน การฟั ง และการพู ดสื่ อสารในที่ ท างานในบริ บททางธุ รกิ จ เช่ น
การต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอข้อมูล การเขียนเชิ งธุ รกิจ และ
ทักษะเพื่อการสมัครงาน
Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing,
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and writing
email, presenting information, business writing; and job application skills
890-032

ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเทีย่ ว
2((2)-0-4)
(English for Travelers)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ภาษาและทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยว การเตรี ยมตัวสาหรับการเดิ นทาง
การจัดโปรแกรมท่ องเที่ ย ว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรั บ นัก ท่ องเที่ ยว ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมและ
มารยาทสาหรับนักท่องเที่ยว
Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers

70
890-033

ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่ นใหม่
2((2)-0-4)
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การโต้ตอบทางธุ รกิจเป็ นภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ การสื่ อสารด้วย
การเขียนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written
communication through online social media
890-040

การเขียนเพื่อการสมัครงาน
2((2)-0-4)
(Writing for Job Application)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ศัพ ท์ แ ละส านวนเพื่ อ การสมัค รงาน ประกาศรั บ สมัค รงาน การหางาน การกรอกใบ
สมัครงาน การเขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์
Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out
a job application form; writing a resume and a job application letter; online job application
890-041

ภาษาอังกฤษเพื่อการสั มภาษณ์งาน
2((2)-0-4)
(English for Job Interview)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และสานวนสาหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การ
ออกเสี ยงระดับคาและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบคาถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริ ง จดหมาย
และอีเมล์ขอบคุณ
Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at
word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-mail
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890-060

ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
2((2)-0-4)
(English Twenty-Four/Seven)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและคาบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่ อเพื่อเผยแพร่ ทาง
สื่ อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรี ยนรู ้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน และการ
ผลิตสื่ อภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of
content to be published on social media; the analysis of content in English published on social media; the
social media etiquette; the selection of creative and constructive online learning resources and the
production of content in English that reflects social responsibility on social media
890-061

ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English for Digital Literacy)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่ อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่ อ หลักและเทคนิ คในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูล
ที่ได้จากการบู รณาการสารจากสื่ อดิ จิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิ ตเนื้ อหาและ การสื่ อสาร
ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; transferring
information integrated from different types of digital media, the ability in producing content and
communicating through listening, speaking, reading and writing in English
(2) เลือกเรียน 4 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชากลุ่มสาระที่กาหนด หรื อ จากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งนี้ ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
322-173
คณิตศาสตร์ หลักมูล 1
3((3)-0-6)
(Fundamental Mathematics I)
ฟั ง ก์ชัน และกราฟ อนุ พ นั ธ์ และการประยุก ต์ ปริ พ นั ธ์ และการประยุก ต์ การหาอนุ พ นั ธ์
ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และสมการเชิงอนุพนั ธ์อย่างง่าย
Functions and graphs; derivatives and applications; integrations and applications of
definite integrals; functions of several variables and partial derivatives; elementary ordinary differential
equations
875-103

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
4((4)-0-8)
(Microeconomics I)
รายวิชาบังคับก่อน: ความหมาย และหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ ประโยชน์จากการค้า การทางานของตลาด
อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ดุ ล ยภาพตลาด ความยื ด หยุ่น และการประยุ ก ต์ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและนโยบายรั ฐ บาล
ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่ วยผลิ ตในตลาดแข่งขันสมบู รณ์ และ
ผูกขาด 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)
(Marcoeconomics I)
รายวิชาบังคับก่อน: ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค แนวคิดและการคานวณบัญชี รายได้
ของประเทศ เงิ นเฟ้ อและการว่างงาน องค์ป ระกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติ ที่ดุลยภาพ
ตัวทวี อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน ปั จจัย
กาหนดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การค้าและการเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น
Meaning and principles of macroeconomics; concepts and measurements of national
income accounts; inflation and unemployment; components of GDP; equilibrium GDP; multiplier;
aggregate demand and aggregate supply; fiscal policy; money and banking system; monetary policy;
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determinants of the long-run economic growth; introduction to international trade and international
finance.
875-105

คณิตเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
(Mathematical Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 322-173 Fundamental Mathematics I
หลั ก และวิ ธี ก ารใช้ ค ณิ ตศาสตร์ เพื่ อ พิ สู จน์ ท ฤษฎี แ ละแก้ ปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ ดุล ยภาพเชิ ง สถิ ต การวิเคราะห์ เชิ งสถิ ตเปรี ยบเที ยบ ความสั ม พัน ธ์ ฟั ง ก์ชัน ระบบสมการ
เมทริ กซ์ อนุพนั ธ์ การหาผลเลิศ อินทิกรัล และการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
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
875-201

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
4((4)-0-8)
(Microeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I
การวิเคราะห์ โครงสร้ างตลาดแข่งขันสมบู รณ์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี ตน้ ทุนการผลิ ต
และการผลิ ตเพื่อกาไรสู งสุ ด ดุลยภาพตลาดและวิเคราะห์การดาเนิ นนโยบายของภาครัฐ โครงสร้างตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ ประเภทต่างๆ (ตลาดผูกขาด ตลาดผูข้ ายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด) กลยุทธ์
การแข่งขันและทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ ไป ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์
ตลาดที่มีขอ้ มูลข่าวสารไม่สมมาตร
The structure of competitive market; theory of consumer behavior; theory of production
cost and profit maximization; market equilibrium and analysis of government policies in competitive
market; the structure of non-perfect competitive market (monopoly, oligopoly, and monopolistic
competition); competitive strategy and game theory; factor market; general equilibrium analysis; economic
efficiency; market with asymmetric information
875-202

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
4((4)-0-8)
(Macroeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I
ทฤษฎี การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จระยะยาว การกาหนดรายได้ประชาชาติ ระบบการเงิ น
เงิ น เฟ้ อ แบบจาลองระบบเศรษฐกิ จเปิ ด การว่างงาน ทฤษฎี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จระยะยาวมาก
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แบบจาลองโซโล ทฤษฎีความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ แบบจาลองไอเอส-แอลเอ็ม แบบจาลองอุปสงค์
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจปิ ดและระบบเศรษฐกิจเปิ ด แบบจาลองอุปทานมวลรวม
The economy in the long run; national income; money; inflation; open economy;
unemployment; the economy in the very long run; Solow growth model; business cycle; IS-LM model;
aggregate demand in closed and open economy; aggregate supply
875-203

สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
4((4)-0-8)
(Statistics for Economists)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักและการประยุกต์ใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
สถิ ติพ รรณา สถิ ติอนุ ม าน ทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น วิธีการสุ่ มตัวอย่าง การกระจายของความน่ าจะเป็ นของ
ตัวแปรเชิ งสุ่ ม ทั้งแบบตัวแปรช่ วงและตัวแปรต่ อเนื่ อง การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ยวกับ
ค่าเฉลี่ ยและสัดส่ วน การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน สถิ ติแบบไม่ใช่ พารามิ เตอร์
การทดสอบไคสแควร์ 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; regression analysis
875-301

เศรษฐกิจประเทศไทย
3((3)-0-6)
(Thai Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ลัก ษณะโครงสร้ า งและกลไกของระบบเศรษฐกิ จ ไทยทั้ง ในอดี ต และปั จ จุ บ ัน ปั ญ หา
เศรษฐกิ จที่ สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยากจน การกระจายรายได้ การพัฒนาชนบทและการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การโยกย้ายของประชากร ความสัมพันธ์
ระหว่ า งการพัฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ นโยบายการเงิ น และการคลั ง นโยบายการค้ า และการเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
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 economic development and fiscal and monetary policy; international trade and international

75
finance policy; roles of sufficiency economy philosophy in the development of local economy and Thai
economy
875-302

วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์
3((1)-4-4)
(Research Methods in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-203 Statistics for
Economists
ความส าคัญ ของงานวิ จ ัย ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การก าหนดปั ญ หาและค าถามวิ จ ัย
การกาหนดหัวข้อวิจยั และการกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล
การออกแบบสอบถาม 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
2) กลุ่มวิชาชี พเลือก ประกอบด้ วย 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีดังนี้
875-211
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
3((2)-3-4)
(Economic Data Analytics)
รายวิชาบังคับก่อน: การใช้โปรแกรมเบื้องต้น (เอ็กซ์เซล พาวเวอร์ บีไอ อาร์ ) เพื่อการจัดการข้อมูล การสารวจ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนาเสนอข้อมูลแผนภาพ การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
และบริ หารธุ รกิจ
Introduction to basic programs (Microsoft Excel, Power-BI, R) for data cleaning; data
exploring; data processing; data visualization; analyzing and solving business and economic problems
875-212

ทฤษฎีเกมเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
(Introduction to Game Theory)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี เกม เช่น ดุยภาพจากการใช้กลยุทธ์เด่น ดุลยภาพแนช ดุลยภาพ
แนชแบบผสม เกมที่มีการต่อขยาย การอุปนัยกลับหลัง ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดับเกมย่อย การร่ วมมือกันใน
เกมที่ มี ก ารเล่ น ซ้ า เกมกลยุ ท ธ์ สภาวการณ์ ที่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารไม่ ส มบู ร ณ์ และดุ ล ยภาพเบย์ แนช
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม
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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;
application of game theory
875-213

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม 1
3((3)-0-6)
(Behavioral Economics I)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I
การเลื อกและสิ่ งที่ ชอบ ความคงเส้นคงวา ขีดจากัดของความสมเหตุ สมผล ความลาเอียง
และฮิวริ ส ติกส์ ความสั มพันธ์ ในเชิ งกลยุท ธ์และพฤติ กรรมจริ งของเกมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น เกมที่ มี การ
ร่ วมมื อกัน การเล่ นซ้ า ระบบตลาดและพฤติ ก รรมจริ ง เช่ น พฤติ ก รรมของการประมู ล ในรู ป แบบต่ าง ๆ
การเงินเชิงพฤติกรรมเบื้องต้น
Preference and choice; consistency; bounded rationality; heuristics and biases; strategic
interactions and their behavioral applications; markets and their behavioral applications; introduction to
behavioral finance
875-214

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม 2
3((3)-0-6)
(Behavioral Economics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I
การทดลองในสิ นค้าสาธารณะ ปั ญหาความร่ วมมือกันและการประยุกต์ เช่น การจัดลาดับ
ดุลยภาพตามแนวคิดพาเรโต การเจรจาต่อรอง การทดลองในสาขาการจัดการองค์กรเช่น การบังคับไม่ให้มี
การผูกขาด การทดลองในการประมูล
Public goods; coordination problem and application such as coordination game with
Pareto ranked equilibria: bargaining; industrial organization: a survey of laboratory research such as
monopoly regulation; auction
875-215

การวิเคราะห์ โครงการ
3((3)-0-6)
(Project Analysis)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น และขั้น ตอนในการวิ เคราะห์ ต้น ทุ น และประโยชน์ ข องโครงการ
การประเมิ นค่าต้นทุ นและผลตอบแทนของโครงการตามช่ วงเวลา หลักเกณฑ์การพิ จารณาเปรี ยบเที ยบ
โครงการ การประเมิ นค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของต้นทุนและประโยชน์ที่ผ่านระบบตลาดโดยตรง ความรู ้
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เบื้ องต้นในการประเมิ นค่าผ่านระบบตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่านตลาด การวิเคราะห์ ความไม่แน่ นอนของ
ทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ การวิเคราะห์ ตน้ ทุ น -ประสิ ทธิ ผล ปั ญหาและข้อจากัดต่างๆ ของการวิเคราะห์
โครงการ กรณี ศึกษาการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ
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
875-221

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
(Introduction to Public Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ความล้มเหลวของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โครงสร้างรายจ่ายและรายได้ของรัฐบาล บทบาท
ของรั ฐบาลในระบบเศรษฐกิ จ เศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ สิ นค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก การลงทุ น
สาธารณะ โครงข่ า ยคุ ้ม ครองทางสั ง คม การกระจายรายได้แ ละความยากจน ภาษี อ ากร กระบวนการ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ
Market failure; roles of state in economic system; structure of public expenditures and
revenues; welfare economics; public goods; externality; public investment; social security; well-being and
income distribution; taxation; budgeting system; public debt
875-222

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
(Economics of Industrialization)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ทฤษฎี และกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิ จไทย พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาอุ ตสาหกรรมในประเทศและ
สากล บทบาทของการค้าระหว่างประเทศและการลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศต่ อภาคอุ ตสาหกรรม
ความสาคัญของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ ปั จจัยกาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ปั ญหาที่เกิดจากการเร่ งการขยายตัวของอุตสาหกรรม และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
Theory and strategies of industrial development; role of industrial sectors and industrial
development in Thai economy; stages of industrial development policies in Thailand and international
level; role of international trade and foreign direct investment on industrial sectors; the importance of
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small and medium size enterprises in economy; factors of industrial development and problems of rapid
growth in the industry; economics tools for analysis
875-223

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3((3)-0-6)
(Development Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ทฤษฎี เกี่ ย วกับ การพัฒ นาและการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ต่ า งๆ ทั้ง ทางด้า น
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปั ญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic development and growth theories; economic, social, and political factors
contributing to economic development; problems and policies regarding economic development; planning
for economic development
875-231

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
3((3)-0-6)
(Economics of Money and Banking)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน การกาหนดอัตราดอกเบี้ย
โครงสร้ างของอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย ความสั มพันธ์ ระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ ย ระยะสั้ นและระยะยาว การก าหนดราคาหุ ้ น สามัญ ทฤษฎี ก ารคาดการณ์ อ ย่างมี เหตุ ผ ล ความมี
ประสิ ทธิ ภาพของตลาดทุน โครงสร้ างและการดาเนิ นงานของสถาบันการเงิน การล้มละลายของสถาบัน
การเงิน การป้ องกันการล้มละลายทั้งจากด้านสิ นทรัพย์และด้านหนี้สินของสถาบันการเงิน
Roles of capital and money markets; money and liquidity; interest rate calculation;
interest risk; loanable fund framework; yield curve; common stock valuation; the theory of rational
expectation; market efficiency hypothesis; business of banking; bank run and bank panic; conditions of
insolvency of bank; preventing to panic; asset and liability approach
875-232

ระบบธนาคารกลาง
3((3)-0-6)
(Central Banking)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
พัน ธกิ จ ของธนาคารกลาง ความเป็ นอิ ส ระในการด าเนิ น นโยบายการเงิ น พัฒ นาการ
ของนโยบายการเงิ นและนโยบายอัตราแลกเปลี่ ยน การดาเนิ นนโยบายและมาตรการเพื่อดู แลเสถี ยรภาพ
ระบบการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริ หารเงินสารอง การกาหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบ
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สถาบันการเงิน การกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน การส่ งเสริ มพัฒนาการของระบบสถาบันการเงินไทย
การดาเนินนโยบายด้านระบบการชาระเงิน
Missions of a central bank; independence in monetary policy operations; evolution of
monetary policy and exchange rate policy; market operations; financial market development; reserve
managements; financial market regulations and supervision; innovative payments
875-233

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
(International Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ หลักการได้เปรี ยบเชิ งสมบูรณ์และเชิ งเปรี ยบเทียบ
ประโยชน์ จ ากการค้า ทรั พ ยากรและการค้า การประหยัด จากขนาด การแข่ ง ขัน ไม่ ส มบู รณ์ ก ับ 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
875-234

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชี ยตะวันออก
3((3)-0-6)
(ASEAN and East Asian Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
แนวคิ ดของการจัดตั้งกลุ่ ม อาเซี ย น การถื อปฏิ บ ตั ิ ตามกฎข้อบังคับ ร่ วมกัน ข้อตกลงและ
ระเบี ยบการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในทางปฏิ บตั ิ และแนวทางแก้ไขในกลุ่ มอาเซี ยน
การศึกษาบทเรี ยนการพัฒนาเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศอาเซี ยน และประเทศที่ มีความโดดเด่ นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
Concepts 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 East Asia
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875- 235

เศรษฐกิจจีน
3((3)-0-6)
(Chinese Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ความรู ้ เบื้ อ งต้น และประวัติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นผ่า นและการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ กรรมสิ ทธิ์ และการแปรรู ปเป็ นเอกชน เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม การเปลี่ ย นแปลง
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและระบบภาษี และระบบการเงินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
General introduction and economic history; economic transition and growth; ownership
and privatization; technology and innovation; industrialization; governments and tax system; financial
system in China
875-236

เศรษฐกิจการค้ าชายแดน
3((3)-0-6)
(Border Trade Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
การพั ฒ นาแนวคิ ด การค้ า ระหว่ า งประเทศกั บ การค้ า ชายแดน ความได้ เปรี ยบ
โดยเปรี ยบเที ยบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการค้าชายแดนเปรี ยบเทียบ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โครงสร้างพื้นฐาน
และการขนส่ งสิ นค้านาเข้าและส่ งออก ตลาดแรงงาน คนข้ามแดนกับสภาวะข้ามชาติ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ การใช้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ กระแสรองวิเคราะห์พฒั นาการของความรู ้ วา่ ด้วยการสร้างเขต
แดนและความเป็ นอื่น รัฐ ชายแดน และการควบคุมปรากฏการณ์ การค้าชายแดน นโยบายการค้าชายแดน
บทบาทของรั ฐ หน่ วยงานของรัฐ เงื่ อนไข ระเบี ยบพิธีการศุลกากรที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรมการค้าชายแดน
เชื่อมโยงกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
The development of international trade concepts related to the border trade; comparative
advantage; the analyses of the trade flow; the data of trade comparable across economies; the economic
activities, the infrastructure, and logistics of goods for import and export; labor market; transboundary and
transnational conditions; southern border economic analysis; the use of alternative economic theory to
analyze the development of creating boundaries and others; states, borders, and controlling border trade
phenomena; border trade policies; roles of state; government agencies; conditions of customs regulations
related to border trade transactions and linkage to economic, social, and politics stability as well as the
stakeholders
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875-241

ระบบการเงินฐานราก
3((3)-0-6)
(Microfinance)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
บทบาทของระบบการเงินฐานราก และระบบธนาคารในประเทศกาลังพัฒนา ในการสร้ าง
บริ การทางการเงินให้แก่คนยากจนและผูม้ ีรายได้ต่า วิวฒั นาการและกลไกการทางานของระบบการเงินฐาน
ราก ทักษะและเทคนิ คต่างๆที่ ใช้สาหรับการวิเคราะห์ การจัดการ และการลงทุ นในระบบการเงิ นฐานราก
บทบาทของรัฐบาลและธนาคารกลางที่มีต่อกิ จการของระบบการเงินฐานราก ปั ญหาต่าง ๆ ที่ระบบการเงิ น
ฐานรากเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั
Role of microfinance institutions (MFIs) and banks in developing countries in providing
financial services to poor and low-income customers; how the microfinance industry evolved and how it
works; skills and techniques used by microfinance analysts, managers, and investors; roles of governments
and central banks vis-à-vis the microfinance industry; current challenges facing microfinance
875-242

เศรษฐศาสตร์ การตัดสิ นใจในครัวเรื อน
3((3)-0-6)
(Economics of Household Decisions)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
บทบาทและความสาคัญของหน่วยครัวเรื อน เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยภาวะการเจริ ญพันธุ์
เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยการแต่งงาน การหย่าร้างและรู ปแบบครัวเรื อน พฤติกรรมการบริ โภคและการตัดสิ นใจ
ระดับ ครั ว เรื อ น การตัด สิ น ใจของครั วเรื อนเพื่ อเลื อ กระหว่างการท างานและการพัก ผ่อ น บทบาทและ
ความสาคัญของการลงทุนจากครัวเรื อนในทุนมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยภาวะความกินดีอยูด่ ี การบริ หาร
ความมัง่ คัง่ การกระจายรายได้และความสุ ขในครัวเรื อน
Role and importance of household units; economics of fertility; economics of marriage,
divorce, and household formation; household consumption behavior and decision making; household
decisions on work and leisure; role and importance of household investments in human capital; economics
of household well-being, wealth management, income distribution, and happiness
875-243

พุทธเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
(Buddhist Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
พัฒ นาการของพุ ท ธเศรษฐศาสตร์ ใ นประเทศไทย ปรั ช ญาเศรษฐศาสตร์ ต ะวัน ตกกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายของการดาเนิ นธุ รกิ จตามแนวเศรษฐศาสตร์ ตะวันตกกับพุท ธเศรษฐศาสตร์
และผลกระทบ การตัดสิ นใจทางการผลิต การตลาด และการบริ โภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์
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Development of Buddhist economics in Thailand; the western economic philosophy and
Buddhist economics; business goals and impacts under the western economic philosophy and Buddhist
economics; decision making in production; marketing; and consumption under Buddhist economics
875-244

เศรษฐกิจชุ มชน
3((1)-4-4)
(Community Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I
ความหมายของชุมชน ความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ
ตลาดที่มีความสาคัญต่อความเป็ นอยูข่ องชุมชน ทุน 5 ประเภทของชุมชน เครื่ องมือสาหรับการสารวจและ
การเก็บข้อมูลของชุมชน การลงพื้นที่ชุมชนและการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Definition of community; significance of community economy; non-market economic
activities that affect community’s livelihoods; five kinds of community capital; selected tools for
community survey and data collecting; community field work and project-based learning
875-251

เศรษฐศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
3((3)-0-6)
(Cultural Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: : 875-103 Microeconomics I
ลักษณะของสิ นค้าและบริ การเชิ งวัฒนธรรมและงานศิ ลป์ อุตสาหกรรมงานสร้ างสรรค์
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
conservations including experience from international studies
875-311

ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ ในทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
(Game Theory and Economic Application)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics
เกมที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์ ดุลยภาพแนช การประยุกต์ดุลยภาพแนช ดุลยภาพผสม เกมแบบ
โคอลิชนั เกมที่มีขอ้ มูลไม่สมบูรณ์เช่น เบย์เซี ยนเกม และเกมที่น่าสนใจแบบต่างๆ เกมวิวฒั นาการ เกมที่มี
การเล่นซ้ า การต่อรอง
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Game with perfect information; Nash equilibrium; mixed strategy; coalition and the core;
game with imperfect information such as Bayesian game; extentions evolutionary equilibrium; repeated
game; bargaining
875-312

เศรษฐมิติเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
(Introduction to Econometrics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-203 Statistics for Economists
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู ้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการ
ประมาณค่า แบบจาลองถดถอยที่ มีตวั แปรอิสระตัวเดี ยวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตวั แปรอธิ บายที่มีลกั ษณะ
เชิงคุณภาพ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจาลองถดถอยเบื้องต้น
Economic data analysis using statistics and economic theories; technique for estimation;
simple and multiple regression; hypothesis testing using t-test and F-test; interpretation of regression;
qualitative explanatory variables; problems in estimation
875-313

การประเมินค่ าทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
(Economic Evaluation)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
แนวคิ ดในการประเมิ น ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ มู ล ค่ า รวมของสิ่ งแวดล้อมและทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคในการประเมินมูลค่าสิ นค้าและบริ การ การประเมินค่า
สิ นค้าและบริ 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
875-314

เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
3((3)-0-6)
(Economics of Information)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II
การวิ เคราะห์ บ ทบาทของความไม่ เท่ า เที ย มกัน ของข้อ มู ล ข่ า วสารโดยใช้ แ บบจ าลอง
พริ นซิเพิล-เอเจินท ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิ ร์ต แอดเวิร์สซี เลคเชิน และซิ กเนิลลิ่ง การประยุกต์รูปแบบการ
ทาสัญญาที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร การประมูล การจับคู่
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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; auction; matching
875-315

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 3
3((3)-0-6)
(Microeconomics III)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II
การประยุ ก ต์ ค ณิ ต ศาสตร์ ก ับ ปั ญ หาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
ความพึงใจที่เปิ ดเผย การบริ โภคข้ามเวลาและการออม การบริ โภคกับความเสี่ ยง ทฤษฎี การผลิตและต้นทุน
การผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด ทฤษฎี เกม ตลาดปั จจัยการผลิ ต ดุลยภาพทัว่ ไป เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ ผลกระทบภายนอก สิ นค้ามหาชน ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร
Apply mathematics to microeconomics theory; consumer behavior; revealed
preference; inter-temporal consumption and saving; risk and consumption; production and cost theory;
market structure; game theory; general equilibrium; welfare economics; externality; public
goods; asymmetric information
875-316

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 3
3((3)-0-6)
(Macroeconomics III)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-202 Macroeconomics II
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ม หภาค โดยเน้น การใช้ค ณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อในการวิเคราะห์
ประเด็ น ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การเจริ ญ เติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จ ในระยะยาว แบบจ าลองของคนต่ า งรุ่ น
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ การบริ โภคและการลงทุนในกรณี ที่มีความไม่แน่นอน ทฤษฎีวฏั จักรธุ รกิจ
ที่แท้จริ ง การวิเคราะห์ราคาสิ นทรัพย์ การบริ หารนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอย่างเหมาะสม
Apply mathematics to macroeconomic theories; economic growth in the long run;
overlapping generations model; fluctuations in the economic system; consumption and investment under
uncertainty; real business cycle theory; analysis of asset pricing; optimal fiscal and monetary policy
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875-321

เศรษฐศาสตร์ นิเวศเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
(Introduction to Ecological Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจ
และการใช้ทรัพยากรต่อระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาทางนิเวศเศรษฐศาสตร์ อย่างยัง่ ยืน
Relationship between ecology and economic system; analysis the impacts of economic
activities and resources use on ecological system; sustainable resource management and ecologicaleconomic problems solving
875-322

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3((3)-0-6)
(Economics of Natural Resources)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
นิยามและความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การประยุกต์เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด
กับการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ การประเมิ นมู ลค่าทรัพ ยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
สาหรับปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางแก้ไข
Definition and importance of natural resources; the application of optimization techniques
to the different types of natural resource use; natural resource valuation; economic analysis for natural
resource problems and solutions
875-323

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Environmental Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง แวดล้อ มและระบบเศรษฐกิ จ ประสิ ท ธิ ภ าพและความล้ม เหลว
ของตลาด เครื่ องมื อทางนโยบายในการจัดการปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม การประยุก ต์วิธีก ารประเมิ น ค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ ของผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
Relationship between environment and economy; efficiency and market failure; the
policy instruments to deal with environmental problems; application of methods for economic evaluation
of the environment; environmental impact assessment in project appraisal
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875-324

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3((3)-0-6)
(Economics of Education)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
นิ ยามการศึกษา การศึกษาในมุ มมองเศรษฐศาตร์ การศึกษากับทฤษฎี ทุนมนุ ษย์ ผลของ
การศึกษาต่อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ต้นทุนและประโยชน์ของการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ประโยชน์จากการลงทุนทางการศึกษา ฟั งก์ชนั การผลิตและฟั งก์ชนั ต้นทุนของการศึกษา การศึกษากับการ
มีงานทา ความเป็ นธรรมทางการศึก ษา การจัดการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน การวางแผนการศึก ษา
การเงินและภาษีอากรเพื่อการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับส่ วนอื่น ๆ ของสังคม
Meaning of education; education from an economic standpoint; education and theory
of human capital; contribution of education to economic growth; costs and benefits of education; costbenefit 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
875-325

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3((3)-0-6)
(Health Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพและบริ การสุ ขภาพ อุปสงค์และอุปทานของ
บริ การสุ ขภาพ ปั จจัยการผลิตบริ การสุ ขภาพ การประกันสุ ขภาพ ความล้มเหลวของตลาดการบริ การสุ ขภาพ
และบทบาทของรั ฐ ในระบบบริ ก ารสุ ขภาพ ประสิ ทธิ ภ าพและความเป็ นธรรมของระบบประกั น
สุ ขภาพ การเปรี ยบเทียบระบบบริ การสุ ขภาพและการปฎิรูปบริ การสุ ขภาพระหว่างประเทศ การประเมิน
ความคุม้ ค่าของโครงการสุ ขภาพ
Economic concepts relevant to health services; the demand and supply of health services;
factors of health service production; health insurance; market failures and government intervention; an
efficiency and equity in health services sector; international comparisons of health service systems and
health service reforms; evaluation of health care projects
875-326

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3((3)-0-6)
(Labor Economics)
วิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
อุ ป สงค์และอุ ป ทานแรงงานทั้ง ในระยะสั้ นและระยะยาว การพัฒ นาคุ ณ ภาพแรงงาน
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้ างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน
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ทั้งในฐานะผูจ้ า้ งและในฐานะผูก้ ากับดูแล การคุม้ ครองทางสังคมและสวัสดิการต่อแรงงาน การเลือกปฏิบตั ิ
ในตลาดแรงงาน ผลของโลกาภิวตั น์ต่อการจ้างงาน
Demand and supply of labor both in short and long run; labor development; labor market;
wage structure; roles of labor union; roles of government as an employer and as a regulator; body of social
protection policy; discrimination in labor market; effects of globalization on employment
875-327

เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
3((3)-0-6)
(Energy Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความหมายและประเภทของพลังงานในรู ปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ
เศรษฐกิ จ การวิเคราะห์ อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของพลัง งานชนิ ด ต่ าง ๆ การน าแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์
มาอธิ บายเรื่ องพลังงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน กลไกในการกาหนด
ราคา การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านพลังงานของประเทศในการจัดการพลังงานและผลกระทบทาง
สิ่ 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
875-328

เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
3((3)-0-6)
Transportation Economics
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และบทบาทของการขนส่ งต่อระบบเศรษฐกิ จ หลักอุปสงค์และ
อุปทานที่ เกี่ ยวข้องกับ การขนส่ ง การกาหนดราคาที่ เหมาะสมในกิ จการขนส่ ง ต้นทุนและผลกระทบภาย
นอกจากการขนส่ ง การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการขนส่ ง ปั ญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ ง
Economic concepts and the role of transportation in domestic and international economy;
demand and supply of transportation; determination of optimal transportation price; transportation costs
including private costs and external costs; evaluation of transport projects; problems and policies related to
transportation
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875-331

การวิเคราะห์ กฎหมายด้ วยหลักเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
(Economic Analysis of Law)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเศรษฐศาสตร์ ก ับ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ก ับ กฎหมายว่า ด้ว ย
กฎหมายละเมิ ด กฏหมายสั ญ ญา กฎหมายทรั พ ย์ สิ น กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
การวิเคราะห์คาวินิจฉัยของศาลที่คานึงถึงนัยเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดสิ นคดี
Relationship between law and economics; law and economics of tort; property; crime and
other related laws; analysis on court decision in economic context
875-332

เศรษฐศาสตร์ เมือง
3((3)-0-6)
(Urban Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ และปั ญหา
ที่เกี่ ยวข้องกับการกาเนิ ดของเมือง ขนาดของเมืองที่ เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่ าที่ ดิน โครงสร้ างหรื อ
ผัง เมื อง ตลาดบ้านที่ อยู่อาศัย ความยากจนเมื อง การขนส่ ง มลภาวะและคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม 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
875-333

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
(Industrial Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ความสาคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โครงสร้าง การตัดสิ นใจ
ของหน่ วยผลิ ตในภาคอุ ตสาหกรรม และผลการดาเนิ นงานของอุ ตสาหกรรมโดยใช้ท ฤษฎี เศรษฐศาสตร์
นโยบายพัฒนาอุ ตสาหกรรมทั้งในอดี ตและปั จจุ บนั รวมถึ งผลกระทบของนโยบายที่ มีต่อระบบเศรษฐกิ จ
ตลอดจนทิศทางและนโยบายสากลในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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
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875-334

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
3((3)-0-6)
(Managerial Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จที่ องค์ก รธุ รกิ จด าเนิ น การ การตัด สิ น ใจด้า นการจัดการภายใต้ข ้อจ ากัด ที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์การทางานของตลาด พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของธุ รกิจ และตัวแทนทางเศรษฐกิ จ
อื่น ๆ การประยุกต์ใช้กบั ความเป็ นจริ งทางธุ รกิจที่ซบั ซ้อน
Microeconomics both theory and applications; analysis of the economic environments in
which business entities operate; managerial decisions under different constraints; analysis of the
functioning of markets; economic behavior of firms and other economic agents and their economic/social
implications; applications on the complex business realities
875-335

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3((3)-0-6)
Monetary Theory and Policy
รายวิชาบังคับก่อน: 875-202 Macroeconomics II
ทฤษฎี อุ ป ทานและอุ ป สงค์ ข องเงิ น กลไกการส่ งผ่ า นนโยบายการเงิ น ไปสู่ ระบบ
เศรษฐกิ จ การควบคุ ม และผ่อนคลายการเคลื่ อนไหวของเงิ น ทุ น ระหว่างประเทศ ความเป็ นอิ ส ระของ
ธนาคารกลาง ประสิ ทธิ ภาพของนโยบายการเงิน เครื่ องมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการ
รักษาเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางราคาซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงิน
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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875-341

ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
(History of Economic Thoughts)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-202 Macroeconomics II
วิวฒั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพาณิ ชย์นิยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิ ก
สังคมนิยม มาร์กซ์ เคนส์ นีโอคลาสสิ ก โพสต์เคนส์เซี ยน แนวคิดเศรษฐศาสตร์ กระแสรอง ปรัชญาพื้นฐาน
และสภาพปั ญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย
Development of economic thoughts; Mercantilism; Physiocrats; Classic; Socialism;
Marxism; Keynesian; Neoclassic; Post-Keynesian; heterodox economics; the essences of philosophies and
the influences of economic problems on formulating economic thoughts in each period
875-342

เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
3((3)-0-6)
(Institutional Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II
การพัฒ นาแนวคิ ด ของเศรษฐศาสตร์ ส ถาบัน วิเคราะห์ บ ทบาทของสถาบัน ทั้ง ในแง่ ที่
เป็ นองค์ก รและกฎของการเล่ นเกมที่ มี ต่อการเปลี่ ยนแปลงเศรษฐกิ จและสั งคม ต้นทุ น ทางธุ รกรรมของ
สถาบันและการเปลี่ ยนแปลงของสถาบัน การปฏิ รูปนโยบายเศรษฐกิ จของรัฐ การใช้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก วิเคราะห์ ป รากฏการณ์ ท างการเมื อง โครงสร้ างตลาดการเมื อง พฤติ กรรมทางการเมื อง การ
แสวงหาส่ วนเกิ นทางเศรษฐกิ จผ่านกลไกของอานาจรัฐ 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
875-351

เศรษฐศาสตร์ การท่องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
(Tourism Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ประยุกต์แนวคิดและวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว มู ล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว วิธี ก ารประเมิ น ค่ าต้น ทุ น และ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของสังคมและสิ่ งแวดล้อมของจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
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Application of economic principles and research methods to tourist and tourism industry
behavior; an economic values of tourism economics; practical methods for assessing economic, social, and
environmental benefits and costs of tourism development
875-352

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3((3)-0-6)
(Economics of Human Resources)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
แนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ และบทบาทของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ การ
ลงทุนในทรัพยากรมนุ ษย์ในรู ป แบบการลงทุนในการศึกษา การฝึ กอบรม การอพยพของแรงงาน และ
สุ ข ภาพอนามัย การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคกับ งานด้า นบุ ค ลากร การพัฒ นาพนั ก งาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน และ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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
875-353

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
3((3)-0-6)
(Coastal Resource Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
ขอบเขตทางกายภาพและการท าหน้าที่ ตามธรรมชาติ ข องทรั พ ยากรชายฝั่ งทะเล สมดุ ล
พลวัตของระบบชายฝั่ งทะเล มู ลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งและบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ปั ญหาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งในปั จจุบนั โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์ของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและเป้ าหมายของสาธารณะ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน
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
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875-354

เศรษฐศาสตร์ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
3((3)-0-6)
(Economics of Climate Change)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II
นิ ยามของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ การวิเคราะห์ส าเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เครื่ องมื อ ทางนโยบายในการบรรเทาผลกระทบและการปรั บ ตั ว
ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ การประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอน ความร่ วมมือและนโยบายระหว่างประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Definition of climate change; analysis causes and impacts of climate change; the policy
responses for climate change mitigation and adaptation; the economic evaluation of climate change
damages; risk and uncertainty; international cooperation and climate policy
875-411

เศรษฐมิติ 1
3((3)-0-6)
(Econometrics I)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics
การประยุกต์ความรู ้ทางสถิติใช้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ย
วิธี ก าลัง สองน้อยที่ สุ ด การทดสอบสมมติ ฐาน ความสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปร การแปลค่ าทางสถิ ติ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาแบบจาลองถดถอยที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การแก้ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดขึ้น
เมื่อข้อสมมติเบื้องต้นไม่เป็ 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
875-412

เศรษฐมิติ 2
3((3)-0-6)
Econometrics II
รายวิชาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics
ระบบสมการที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกัน และการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ ข องระบบ การประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ ด้วยวิธีความน่ าจะเป็ นสู งสุ ด แบบจาลองที่ มีตวั แปรตามเป็ นตัวแปรคุ ณภาพ แบบจาลอง
ข้อ มู ล ภาคตัด ขวางอนุ ก รมเวลา แบบจ าลองอนุ ก รมเวลา การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิเคราะห์
แบบจาลองเศรษฐมิติ
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Simultaneous equation system and parameter estimation; parameter estimating using
maximum likelihood technique; qualitative response models; panel data models; time-series models; using
computer applications to analyze econometric models
875-413

เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์
3((2)-2-5)
(Applied Microeconometrics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics
การประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ เพื่ อวิ เคราะห์ ปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค
การประมาณค่า การอนุ มานและการตีความแบบจาลองทางเศรษฐมิติดว้ ยข้อมูลภาคตัดขวาง แบบจาลอง
ตัวแปรตามเชิ ง คุ ณ ภาพ แบบจาลองข้อ มู ล พาแนล การประมาณค่ า ตัวแปรเครื่ อ งมื อ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป
The application of econometrics method to analyze microeconomics problems;
estimation, inference and interpretation of cross-sectional econometric models; limited dependent variable
models; panel data models; instrumental variable estimation using computer applications
875-414

ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
3((3)-0-6)
(Decision Theory)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-213 Behavioral
Economics I
การตัด สิ น ใจภายใต้ค วามเสี่ ย ง ทฤษฎี อ รรถประโยชน์ ที่ ค าดหวัง และข้อ สมมติ ฐ าน
การละเมิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวังในรู ปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีต่าง ๆที่มาแทนทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่
คาดหวัง เช่น ทฤษฎีพรอสเป็ ค การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอนเบื้องต้น การตัดสิ นใจที่มีห้วงเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เป็ นต้น
Decision making under risk; expected utility theory and its axioms; violations of expected
utility theory; alternatives to expected utility theory such as prospect theory; decision making under
ambiguity; behavioral time discounting; alternative decision making models such as satisficing, rational
inattention
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875-421

ทฤษฎีและนโยบายการใช้ จ่ายของภาครัฐ
3((3)-0-6)
(Government Expenditure Theory and Policies)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II
บทบาทและโครงสร้ างรายจ่ายภาครัฐ กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่าย
ของภาครั ฐ ได้แก่ สิ น ค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก การลงทุ น สาธารณะ การวิเคราะห์ ต้น ทุ น และ
ผลประโยชน์ของการลงทุนภาครัฐ โครงข่ายคุม้ ครองทางสังคม หนี้สาธารณะ รัฐวิสาหกิจ
Role and structure of public expenditure; budgeting system; analysis of government
expenditures; public goods; externalities; public investment; cost and benefit analysis of public investment;
social security; public debt; state enterprises
875-422

ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
3((3)-0-6)
(Tax Theory and Policy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II
องค์ป ระกอบและงบประมาณรายรั บภาครัฐของรั ฐบาลไทยและประเทศที่ ส าคัญ ต่ างๆ
ทฤษฏีภาษีอากร ภาระภาษี ผลของการจัดเก็บภาษี ภาษีต่างๆ ที่มีการจัดเก็บในประเทศไทย
Composition and budget of government revenue of Thailand and other countries; theory
of taxation; tax incidence and effect of taxation; taxation in Thailand
875-423

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคว่ าด้ วยการพัฒนา
3((3)-0-6)
(Development Microeconomics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II
แนวคิ ดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ แนวคิดความ
ยากจนและความเหลื่ อมล้ า การวัดความยากจนและความเหลื่ อมล้ า แนวคิดทฤษฎี ความยุติธรรม เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะที่ เกี่ ยวข้องกับความยากจนและความเหลื่ อมล้ า ทฤษฎี และพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจของครัวเรื อน ความไม่สมบูรณ์ ของตลาดต่าง ๆ ในประเทศกาลังพัฒนา และนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นต่ าง ๆ เช่ น การศึ ก ษา สุ ข ภาพ ประชากร การจัดสรรแรงงานในครั วเรื อนในภาคการผลิ ตต่าง ๆ
ภาคทางการและภาคนอกทางการ รวมถึงการย้ายถิ่น บทบาทการเป็ นผูป้ ระกอบการของครัวเรื อน เครื่ องมือ
จัดการความเสี่ ยงของครัวเรื อน การเงินครัวเรื อน ตลาดการเงินฐานราก นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความ
ยากจน
Concepts and measurements of poverty and inequality; the theories of justice for
analysing public policies related to these issues; microeconomic theories related to household decisions
and behaviours, as well as market failures in developing countries; public policies on development issues
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such as health, education, population; workforce allocation of households in agriculture and nonagriculture sectors, as well as formal and informal sectors; migration; entrepreneurship of the households;
households’ financial and risk management tools; microfinance; innovations and other interesting issues
related to poverty reduction
875-424

เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการพัฒนาท้องถิ่น
3((3)-0-6)
(Economics of Local Development)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II
พลวัต การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในชนบทและเขตเมื อ ง ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ และ
สั ง คมศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชุ ม ชนและความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี ชี วิ ต ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและปั จจัยเชิ งชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมที่กาหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทั้งใน
และนอกภาคการเกษตรในแต่ละพื้นที่ การตอบสนองและการปรั บตัวของชุ ม ชนท้องถิ่ นต่อนโยบายการ
พัฒนา บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ เช่ น ผูน้ าชุ มชน เจ้าหน้าที่ รัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น นักวิชาการ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่ น การวิเคราะห์ ศกั ยภาพและข้อจากัดของชุ ม ชนท้องถิ่ นในการ
ร่ วมมือเพื่อจัดการทรัพยากรและดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
แนวคิดการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
Dynamics of local development in rural and urban areas; economic and social theories
regarding communities and collective action of people in communities; interactions between livelihoods,
natural resource capital, cultural and ethnic factors, and their influences on local farm and non-farm
economic activities; responses and adaptation of local communities to development policies; roles of
actors, such as community leaders, government officers, local administrative organizations, academics, and
non-governmental organizations in local development; analysis of capacities and limitations of local
communities for collaboration in the allocation of resources and conducting economic activities;
sustainable development in the context of local development; alternative approaches for local development
875-431

ทฤษฎีองค์ กรอุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
(Industrial Organization)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II
โครงสร้างตลาด การดาเนิ นงาน และผลการดาเนิ นงานของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างตลาด ผลการดาเนิ นงานของหน่ วยผลิ ตและการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
และรู ปแบบการแข่งขันต่างๆระหว่างหน่ วยผลิ ต การรวมตัวของผูผ้ ลิตสิ นค้า และการควบควบรวมกิ จการ
เพื่อเพิ่มอานาจผูกขาดและการกี ดกันการเข้าสู่ ตลาดของผูผ้ ลิ ต ทฤษฎี การผลิ ตสมัยใหม่ ความเป็ นเจ้าของ
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การจัดการและการกากับควบคุ มในภาคอุตสาหกรรม การดาเนิ นกลยุทธ์ของหน่ วยผลิ ตตามทฤษฎี องค์กร
อุตสาหกรรม
Market structure, operation, and outcome of firms in industrial sectors; relationship
between market structures; results of firms’ operation and resource allocation; firms’ strategies to compete
each other’s; the collusion of producers (or resource owners); merger and acquisitions in order to increase
market power and construct barrier to entry; modern production theory; ownership; management and
government regulation; firm’s strategic operation in industrial sectors under the theory of industrial
organization
875-432

เศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
(International Trade Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-233 International Economics
ทฤษฎี ก ารค้าระหว่างประเทศ ความช านาญจากการแบ่ งงานกัน ท า หลัก การได้เปรี ย บ
เชิ งเปรี ยบเทียบ นโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในกรณี ตลาดแข่งขันสมบู รณ์ และ
ไม่สมบูรณ์ 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
875-433

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
(International Monetary Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-202 Macroeconomics II และ 875-233 International
Economics
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราและ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ วิวฒั นาการของระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ ปั ญหาการเงิ นระหว่างประเทศที่ ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทยเผชิ 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
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875-441

เศรษฐศาสตร์ การเมืองเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
(Introduction to Political Economy)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมืองคลาสสิ ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองของคาร์ ล มาร์ กซ์ เศรษฐศาสตร์ แนวสถาบัน แนวคิดการเลือกสาธารณะ แนวคิดอนุ รักษ์นิยมใหม่
แนวคิดราดิกลั
Concepts and theories of classical political economy in particular the political economy of
Karl Marx; institutional economics; public choice theory; neo conservatism; radical political economy
875-442

เศรษฐศาสตร์ การเมืองว่าด้ วยสิ่ งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Political Economy of the Environment)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II
แนวคิดเรื่ องอานาจ 5 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ า ความยากจน และคุ ณภาพ
ของสิ่ งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม ข้อจากัดของการวิเคราะห์ ตน้ ทุนและผลประโยชน์ในการ
ประเมินโครงการทางเศรษฐกิ จและโครงการที่ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและผลประโยชน์
แบบถ่วงน้ าหนักด้วยการกระจายของรายได้ มูลค่าของการให้บริ การทางสิ่ งแวดล้อม ประเด็นด้านความเป็ น
ทรัพย์สินของสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรร่ วม การสร้างสิ นทรัพย์ทางธรรมชาติ ตัวอย่างแนวนโยบาย
ทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
Five dimensions of Power; relationship between inequality, poverty, and quality of the
environment; environmental justice; limitations of cost-benefit analysis in the evaluation of economic and
environmental project; distributional weight cost-benefit analysis; value of environmental services; issues
in environmental property; common property management; building natural assets; examples of economic
policies in promoting environmental quality
875-443

เศรษฐศาสตร์ การเมืองไทย
3((3)-0-6)
(Political Economy of Thailand)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II
ส ารวจการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยภายใต้มุ ม มองของ
เศรษฐศาสตร์ การเมือง บทบาทของภาครัฐ บทบาทของกลุ่มผูม้ ีอานาจกาหนดนโยบาย และบทบาทของกลุ่ม
ผูส้ นับสนุ นให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางนโยบาย การพัฒนาของระบบทุนนิ ยม ชนชั้นนายทุ น และชนชั้น
แรงงานในระบบเศรษฐกิ จไทย บทบาทของรั ฐราชการ กองทัพ เครื อข่ ายสถาบัน พระมหากษัตริ ย ์ ภาค
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ประชาชนและการเคลื่ อนไหวทางสังคม ที่มีต่อการกาหนดเป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิ จและนโยบาย
เศรษฐกิจ การกระจายของทรัพยากรการผลิตระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจต่าง ๆในประเทศไทย
Examination of Thailand’s social and economic changes using political economy’s
perspective; role of the state, policy-makers, and policy-lobbies; the development of capitalism, capitalist
class, and working class in Thai economy; role of Thai bureaucratic state, military, network monarchy,
civil society and social movements in determining the economic development goals and economic
policies; the distribution of economic resources towards different economic classes in Thailand
875-451

โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(0-9-0)
(Research Project in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: 875-302 Research Methods in Economics
การทาวิจยั ในประเด็นที่ ส นใจ การจัดท ารายงาน และการนาเสนอผลการวิจยั ภายใต้การ
แนะนาและอานวยการเรี ยนโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting research on interested topics, writing research report, and conducting
presentation under supervision and guidance of supervisor
875-452

สั มมนาทางเศรษฐศาสตร์
3((1)-4-4)
(Seminar in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
การศึกษาบทความทางวิชาการและประเด็นที่สาคัญทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์วิจารณ์
ประเด็นดังกล่าว การนาเสนอ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้การแนะนาของอาจารย์ผคู ้ วบคุมรายวิชา
Review of academic publications and important topics in economics; analysis and critique
of selected topics; presentation; discussion under instructor’s guidance
875-453

หัวข้ อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
(Special Topics in Economics)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์
Recent and interesting topics in economics

3((x)-y-z)
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ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
300 ชั่วโมง
(Internship in Economics)
การฝึ กงานเกี่ยวกับวิชาชี พทางเศรษฐศาสตร์ ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรื อส่ วน
ราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชา
Internship related to economic field in private firm; public-enterprise or government
agency under supervision of the Department of Economics
875-491

เตรียมสหกิจศึกษา
30 ชั่วโมง
(Cooperative Education Preparation)
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ รู ป แบบและกระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การปรั บ ตัว เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อมส าหรับ ชี วิตการท างาน ทั้งด้านการประยุก ต์ใช้ความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ นส าหรั บ คนท างาน
การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Basic concept about cooperative education and process of cooperative education; preparation for
self-adjustment in the workplace; applications of theoretical knowledge and important skills in working
environment; problem-solving skills; communication skills; teamwork skills; workplace attitude
adjustment
875-492

สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
6(0-40-0)
(Cooperative Education in Economics)
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษา
ปกติและผ่านรายวิชา 875-491 Cooperative Education Preparation
การปฏิบตั ิงานตรงตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราวเต็มเวลาในองค์กร ในตาแหน่งที่
เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่ อมโยงความรู ้ทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิจริ ง ทั้งรู ปแบบงาน
ประจาหรื อ โครงงานเป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่า 16 สั ป ดาห์ ต่ อเนื่ อง โดยมี อาจารย์นิ เทศและพี่ เลี้ ย งในสถาน
ประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบ และจัดให้นกั ศึกษานาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิ ดจากการทางานในที่ประชุ มก่อนสิ้ นสุ ด
เวลาปฏิบตั ิงาน
Temporary employment of full-time job in organization with appropriate position
regarding student’s knowledge and capability; at least 16 weeks of continuous theory-practical nexus in
job position or project under the co-supervision and co-monitoring from program’s lecturer and
organization’s mentor; presentation of work-related project by the end of job placement
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ง. รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่นในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
876-102
หลักเศรษฐศาสตร์ พืน้ ฐานและการประยุกต์ ใช้
3((3)-0-6)
(Principles of Economics and Application)
รายวิชาบังคับก่อน: แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุล ภาค อุ ป สงค์และอุ ป ทาน ความยืด หยุ่น และการ
ประยุก ต์ ใ ช้ เศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ ต้น ทุ น การผลิ ต และโครงสร้ างตลาด แนวคิ ด พื้ น ฐานด้า น
เศรษฐศาสตร์ ม หภาค ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ม หภาค เศรษฐกิ จในระยะยาว การเงิ น การธนาคาร
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: ความหมายและหลัก ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ การท างานของตลาด อุ ป สงค์ อุ ป ทาน
ความยืดหยุน่ และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาค
สาธารณะ พฤติกรรมของหน่ วยผลิ ตในตลาดแข่งขัน และผูกขาด ตลาดปั จจัยการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของ
ผูบ้ 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;
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: หลัก และความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค แนวคิดและการคานวณบัญชี รายได้
ของประเทศ เงิ นเฟ้ อและการว่างงาน องค์ป ระกอบของรายได้ป ระชาชาติ รายได้ป ระชาชาติ ที่ดุลยภาพ
ตัว ทวี อุ ป สงค์ ร วมและอุ ป ทานรวม นโยบายการคลัง การเงิ น และระบบธนาคาร นโยบายการเงิ น
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การค้าและการเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น
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Meaning and principles of macroeconomics; concepts and measurements of national
income; inflation 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
876-105

ชุ ดวิชาเศรษฐศาสตร์ ในชี วติ ประจาวัน
5((2)-6-7)
(Module: Economics in Everyday Life)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ วิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ การทางานของกลไกตลาด
การปรั บ ตัว ของผู ้ซ้ื อ -ผูข้ าย การแทรกแซงตลาดโดยภาครั ฐ บทบาทของภาครั ฐ การผลิ ต และต้น ทุ น
โครงสร้ างตลาด กระแสไหลเวียนของการใช้จ่ายและรายได้ในระบบเศรษฐกิ จ เครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิ จ
มหภาค อุป สงค์ม วลรวมและอุป ทานมวลรวม นโยบายการคลังและนโยบายการเงิ น การค้าและการเงิ น
ระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจ
เบื้ อ งต้น การอภิ ป รายข่ า วเศรษฐกิ จ การวิเคราะห์ เศรษฐกิ จ ภาคใต้ และการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาด้า น
เศรษฐศาสตร์ ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
Core concepts of economics; thinking like an economist; market mechanism; elasticity of
demand and supply; government intervention; public sector; production and costs; market structure;
circular flow of income and spending in the economy; macroeconomic indicators; aggregate demand and
aggregate supply; fiscal policy and monetary policy; international trade and finance; economic crisis; roles
of international economic instituions; basic economic data analysis; discussion on economic news; analysis
of southern region economy; analysis of various economic case studies in every day life

3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่
1.

3.

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

1-8399-00091-36-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-1014-00101-19-4

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-9098-00078-07-6 อาจารย์

ชื่ อ- สกุล
นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ

นายสมัย โกรทินธาคม

นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ชื่ อหลักสู ตรทีจ่ บ
การศึกษา

ปริ ญญาเอก

Docteur

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

Master EconomieGestion
พบ.ม.

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก

บัญชีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา
Economics

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

Universite
Montpellier I, France
Economics
Universite
Montpellier I , France
พัฒนาการ
สถาบันบัณฑิตเศรษฐกิจ
พัฒนบริ หารศาสตร์
การบัญชีตน้ ทุน ม.หอการค้าไทย
สหวิทยาการ
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Economics
University of
Massachusetts, USA
เศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2553
2547
2537
2529
2560
2543
2536
2557
2544
2541
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2.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ลาดับที่
4.

5.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

3-1017-02311-18-3 อาจารย์

5-9306-90006-88-1 อาจารย์

ชื่ อ- สกุล

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ชื่ อหลักสู ตรทีจ่ บ
การศึกษา

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ปริ ญญาโท

Ph.D.

Economics

นางสาวจริ ยภัทร รัตโณภาส

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ปริ ญญาตรี

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

University of
Hawai’I, USA
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2559
2546
2543
2550
2546
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นายปฐมวัตร จันทรศัพท์

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

1.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

1-8399-00091-36-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่ อ – สกุล
นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ

3-1014-00101-19-4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมัย โกรทินธาคม

3.

3-9098-00078-07-6 อาจารย์

นางสาวพิชญา บุญศรี รัตน์

4.

3-1017-02311-18-3 อาจารย์

นายปฐมวัตร จันทรศัพท์

หลักสู ตร(สาขาวิชา)
ทีจ่ บ

ปริ ญญาเอก Docteur(Economics)
ปริ ญญาโท Master EconomieGestion Economics)
ปริ ญญาโท พบ.ม.(พัฒนาการ
เศรษฐกิจ)
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(การบัญชีตน้ ทุน)
ปริ ญญาเอก ปร.ด.(สหวิทยาการ)
ปริ ญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาเอก Ph.D.(Economics)
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)
Ph.D.(Economics)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

ภาระการสอนช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Universite Montpellier I,
France
Universite Montpellier I ,
France
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
ม.หอการค้าไทย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
University of Massachusetts,
USA
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
University of Hawai’I, USA
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

ปี
พ.ศ.
2553

2564 2565 2566 2567
180 202.5

225

225

2547
2537
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2.

ระดับ
การศึกษา
ทีจ่ บ

2529
2560 180
2543
2536

225

225 247.5

2557

225

225 247.5

180

2544
2541
2559 195
2546
2543

202.5 225 247.5

ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื่ อ – สกุล

ระดับ
การศึกษา
ทีจ่ บ

หลักสู ตร(สาขาวิชา)
ทีจ่ บ

5-9306-90006-88-1 อาจารย์

นางสาวจริ ยภัทร รัตโณภาส

6.

3-9003-00354-72-6 อาจารย์

นายสิ นาด ตรี วรรณไชย

ปริ ญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาเอก Ph.D.(Economics)

นางสาวโชติมา พรสว่าง

ปริ ญญาโท M.A.(Economics)
English Language
program
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาเอก Ph.D.(Economics)

7.

3-9098-00855-18-8 อาจารย์

8.

1-5299-00378-21-4 อาจารย์

นายเฉลิม ใจตั้ง

9.

1-9098-99014-13-3 อาจารย์

นางสาวปพิชญา แซ่ลิ่ม

ปริ ญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
University of Adelaide,
Australia
ม.ธรรมศาสตร์

ปี
2564 2565 2566 2567
พ.ศ.
2550 180 225 225 225
2546
2557

180 202.5

225 247.5

2546
ม.ธรรมศาสตร์
North Carolina State
University, USA.
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานคริ นทร์

2542
2558 195
2546
2544
2557 195
2555
2558 195
2551
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5.

ภาระการสอนช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

202.5

225 247.5

202.5

225

225

202.5

225

225

ลาดับ
ที่
10.

11.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

3-9098-00488-81-9 อาจารย์

1-9098-0015850-2 อาจารย์

ชื่ อ – สกุล
นายสุกาพล จงวิไลเกษม

นายนัฐพร โรจนหัสดิน

ระดับ
การศึกษา
ทีจ่ บ

หลักสู ตร(สาขาวิชา)
ทีจ่ บ

ปริ ญญาเอก Ph.D.(Economics)

สถาบัน
Michigan State University,
USA
ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์
University of York, UK,
Durham University, UK.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
2564 2565 2566 2567
พ.ศ.
2558 195 202.5 225 225
2546

2543
2561 180
2558
2551

202.5

225

225
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ปริ ญญาโท M.A.(Economics)
English Language
program
ปริ ญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
ปริ ญญาเอก Ph.D.(Economics)
ปริ ญญาโท M.Sc.(Economics)
ปริ ญญาตรี B.A.(Economics)

ภาระการสอนช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) นักศึกษามีประสบการณ์ทางอาชีพและมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจริ ง จากการฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ
2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จริ งได้
3) นักศึกษามีทกั ษะการทางานเป็ นทีมและมีการพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
4.2 ช่ วงเวลา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้กาหนดให้นกั ศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึ กงาน ดาเนินการฝึ กงาน
ในชั้ น ปี ที่ 3 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 โดยนั ก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 875-391 การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ การฝึ กงานไม่ได้เป็ นข้อบังคับของการจบหลักสู ตร
สาหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนในรายวิชา 875-492 สห
กิ จศึ ก ษาทางเศรษฐศาสตร์ ได้ ในชั้น ปี ที่ 4 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 โดยที่ สถานประกอบการสหกิ จศึ กษาเป็ น
ผูอ้ อกแบบการจัดรายวิชาร่ วมกับหลักสู ตร นอกจากนั้น สถานประกอบการสหกิ จศึกษาจะมีส่วนร่ วมในการ
มอบหมายภาระงานในองค์กรให้แก่นกั ศึกษา รวมทั้งมอบหมายโจทย์การวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาการ
ดาเนิ นกิจกรรมของสถานประกอบการ การศึกษาสถานการณ์ ของเศรษฐกิ จในพื้นที่ภาคใต้/ภูมิภาคอื่นๆ ที่
นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จศึ ก ษา หรื อการศึ ก ษาสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จของประเทศให้ แก่ นัก ศึ ก ษา ทั้ง นี้
นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบตั ิสหกิจศึกษา จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชา และผ่านรายวิชา 875-491
เตรี ยมสหกิจศึกษา จานวน 30 ชัว่ โมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) รายวิชา 875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 300 ชัว่ โมง
2) รายวิชา 875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 30 ชัว่ โมง
3) รายวิชา 875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสู ตรกาหนดให้นกั ศึกษาทั้งในแผนการศึกษาปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ทุกคน
ต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช า 875-302 วิธี วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้น ปี ที่ 3 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ อย่างครบถ้วน โดยนักศึกษาที่มีความ
ต้องการจะประยุกต์ใช้องค์ความรู ้เศรษฐศาสตร์เพื่อค้นหาคาตอบของคาถามวิจยั ที่ตนเองสนใจ และฝึ กทักษะ
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การนาเสนอผลงานวิจยั สามารถลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ได้ใน
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั
สาหรับ นักศึ ก ษาชั้นปี ที่ 4 ที่ เลื อกเรี ยนในแผนการศึ กษาแบบสหกิ จศึ กษาทุ กคน ต้องมี การจัดท า
รายงานในรู ปแบบของรายงานวิจยั โดยหัวข้อของการวิจยั จะต้องได้รับการเห็ นชอบจากหน่ วยงาน/สถาน
ประกอบการสหกิ จศึกษาที่นักศึกษาปฏิ บตั ิงาน และหน่ วยงาน/สถานประกอบการสหกิ จศึ กษาออกแบบการ
จัดการและควบคุมดูแลการทาวิจยั ของนักศึกษาร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั
5.2 ผลลัพธ์ การเรียนรู้
1) นัก ศึ ก ษาสามารถท าวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ด้วยตนเอง โดยการประยุก ต์ใช้พ้ื นความรู ้ ท าง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมกับโจทย์วจิ ยั
2) นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู ้และข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง และสามารถจัดการองค์ความรู ้และ
ข้อมูลได้
3) นัก ศึ ก ษาสามารถน าเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป ของการเขี ย นรายงาน และการน าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ช่ วงเวลา
1) ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรี ยนรายวิชา 875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
2) แผนการศึกษาปกติ เรี ยนรายวิชา 875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
3) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา จัดทารายงานวิจยั ใน ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
1) รายวิชา 875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2) รายวิชา 875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3) รายวิชา 875-491 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) กาหนดชัว่ โมงการให้คาแนะนาในการทาวิจยั ทบทวนและฝึ กปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
เครื่ องมือต่าง ๆ
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั ให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผลโครงงานวิจยั
3) จัดให้มีอาจารย์ผจู ้ ดั การวิชา รับผิดชอบดูแลนักศึกษาและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงงานวิจยั
4) จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั
5) อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
6) จัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในสาขา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลโดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั โดยมีกรอบการประเมิน (1) กระบวนการ
และพฤติกรรมการทาวิจยั ของนักศึกษา และ (2) เล่มรายงานวิจยั
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลโดยคณาจารย์ผเู ้ ข้าฟังการนาเสนอผลงานของนักศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน
คือ (1) เนื้ อหา (2) ทักษะในการนาเสนอผลงานวิชาการ (3) การตอบข้อซักถามของคณาจารย์และผูเ้ ข้าฟัง
การนาเสนอ
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลโดยอาจารย์ผจู ้ ดั การวิชา โดยประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนใน
ชั้นเรี ยนและการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู ้เศรษฐศาสตร์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู ้
เศรษฐศาสตร์ มีทกั ษะ
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
คณิ ตศาสตร์และสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

1. หลัก สู ต รจัด ให้ มี วิช าบังคับ ด้า น
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ที่เหมาะสม
แ ล ะ เพี ย งพ อ ส าห รั บ ก าร ที่
นัก ศึ ก ษาจะใช้เป็ นพื้ น ฐานเพื่ อ
ศึ ก ษ าใ น วิ ช า ชี พ เลื อ ก ท า ง
เศรษฐศาสตร์ ที่ ส อดคล้อ งกั บ
ความสนใจและความต้อ งการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
2. หลัก สู ต รเปิ ดกว้า งให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถเลื อกเรี ย นวิช าชี พ เลื อ ก
น อ ก ค ณ ะ เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ ไ ด้
ห ลากห ลาย ท าให้ นั ก ศึ กษ า
สามารถเลื อ กเรี ย นในศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้องได้ตามความสนใจของ
ตนเอง
3. จัด การเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริ ม
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่ น ก าร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ก าร
วิเคราะห์ ข ้อมู ล รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้นาโปรแกรมวิเคราะห์ ข ้อมู ล
ทางเศรษฐศาสตร์ มาให้นกั ศึ กษา
ได้เรี ย นรู ้ และทดลองวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เศ รษ ฐกิ จจริ ง ภ ายใต้
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ส่ งเส ริ มให้ นั ก ศึ กษ าเข้ า ร่ วม
การอ บ รมการใช้ โ ป รแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป ( Software and
Application) ที่ ม ห าวิ ท ยาลั ย /
คณะ / องค์กรหน่วยงานจัดขึ้น

PLO1 สามารถใช้ความรู ้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้
ในศาสตร์อื่น เพื่อวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับประเทศ
และในระดับภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บท
ของภาคใต้ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ได้
PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวน
การทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
และกระบวนการวิจยั เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ได้
PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื บค้น
และแสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้
ด้วยตนเอง
PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบ สามารถทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

5. ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ แบบลง
มื อ ปฏิ บั ติ (active learning) ใน
รายวิช าต่ างๆ เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษา
ได้ ฝึ กทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์
การค้น คว้า ข้อ มู ล การท างาน
เป็ นที ม การน าเสนองาน เป็ น
ต้น โดยกาหนดให้มีการวัดและ
ประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วิธีการเรี ยนการสอนนั้น
2. มีความสามารถในการสื่ อสาร 1. หลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนที่ PLO1 สามารถใช้ความรู ้
และการนาเสนอเชิงวิชาการ
ส่ งเส ริ ม ก าร ใช้ เท ค โ น โ ล ยี
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้
ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเป็ น
สารสนเทศ เช่น การสื บค้นข้อมูล
ในศาสตร์อื่น เพื่อวิเคราะห์
เหตุเป็ นผล ตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
การวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ส่ งเสริ มให้นาโปรแกรมวิเคราะห์
สังคมทั้งในระดับประเทศ
ข้อ มู ล ทางเศรษฐศาสตร์ ม าให้
และในระดับภูมิภาค
นัก ศึ ก ษาได้เรี ย นรู ้ และทดลอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บท
วิเคราะห์
ของภาคใต้ และเสนอแนะ
ข้ อ มู ล เศ รษ ฐ กิ จจริ ง ภ ายใต้
แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ได้
2. ส่ งเสริ มให้มี การเรี ย นรู ้ แ บบลง PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวน
มื อป ฏิ บั ติ (active learning) ใน
การทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝึ กทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ การ
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
ค้นคว้าข้อมูล การทางานเป็ นที ม
และกระบวนการวิจยั เพื่อ
การน าเสนองาน เป็ นต้น โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร วั ด แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ได้
ป ระเมิ น ผ ล ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอ
วิธีการเรี ยนการสอนนั้น
ความคิดเห็นทางวิชาการด้าน
3. หลักสู ต รจัด ให้นักศึ กษาเรี ย นรู ้
เศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ น
กระบวนการวิจยั และส่ งเสริ มให้
เหตุเป็ นผล
นัก ศึ ก ษาสามารถคิ ด วิ เคราะห์
และแสวงหาคาตอบของปั ญหาที่
ตนเองสนใจได้
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กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

4.

3. มีทกั ษะการใช้ชีวิต มีคุณธรรม 1.
จริ ยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการ และสามารถศึกษา
ค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

2.

3.

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

โดยอาศัยกระบวนการวิจยั โดยมี
อ าจ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า เป็ น ผู ้ ใ ห้
คาแนะนา
ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ กษาเข้ า ร่ วม
กิ จกรรมวิช าการต่ าง ๆ ที่ จดั ขึ้ น
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่ อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
สื่ อสาร การนาเสนองานวิชาการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
บุคคลภายนอก
จัดให้มีกิจกรรมศึ กษา ดู งาน รั บ PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ฟั งการบรรยายจากวิทยากรและ
สารสนเทศในการสื บค้น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ จริ ง
และแสวงหาความรู ้จาก
และใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนการ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้
สอนในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ด้วยตนเอง
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เรี ย น รู ้ จ า ก PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
ประสบการณ์จริ ง
รับผิดชอบ สามารถทางาน
หลั ก สู ตรจั ด ให้ มี การฝึ กงาน
ร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วม
และสหกิ จศึ กษา เพื่ อสนับสนุ น
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
ให้นกั ศึ กษาได้เรี ยนรู ้แบบบู รณา PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
การกับการทางานจริ ง
ความซื่ อสัตย์ คุณธรรม
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างาน
จริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ
เป็ นที ม โดยใช้ ก ระบวนการ
เรี ยนรู ้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
(problem-based learning) ห รื อ
การเรี ย นรู ้ ผ่า นการท าโครงงาน
(project-based learning) ใ น
รายวิ ช าที่ เห ม าะส ม เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ยนรู ้ ทั ก ษะการ
ท างานเป็ นที ม การรั บ ฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น และการค้นคว้า
หาความรู ้ดว้ ยตนเอง
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4. ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด เรื่ อ ง
จรรยาบรรณทางวิ ช าการ และ
จิ ตส านึ กสาธารณะ ในการเรี ยน
การสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
5. สนับสนุนให้นกั ศึกษาจัด หรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

2. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) ทีส่ อดคล้ องกับมาตรฐานด้ านผลลัพธ์ ของผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO1

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้ านผลลัพธ์ ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
(Learner)

ผู้ร่วมสร้ างสรรค์
(Co-creator)













พลเมืองที่เข้ มแข็ง
(Active citizen)
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PLO2

สามารถใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้ในศาสตร์อื่น
เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริ บทของภาคใต้ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้
1.1 สามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
สาคัญ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของภาคใต้ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ และ
กระบวนการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ได้

ทักษะทัว่ ไป
(Generic Skill)



ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO3
PLO4
PLO5

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)



มาตรฐานด้ านผลลัพธ์ ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
(Learner)

ผู้ร่วมสร้ างสรรค์
(Co-creator)





พลเมืองที่เข้ มแข็ง
(Active citizen)
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PLO6

สามารถสื่ อสารและนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น และ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้ดว้ ยตนเอง
แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกัน
เป็ นทีมและร่ วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซื่ อสัตย์ คุณธรรม
จริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ

ทักษะทัว่ ไป
(Generic Skill)
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.2 ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 สามารถประยุกต์ความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
2.4 สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ ในสาขาวิชา และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณหรื อดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีความสามารถในการปรับตัว ร่ วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
5.1 สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุ ป ประเด็น
และการนาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 มีทกั ษะความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็ น
5.3 สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหา ได้
อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับหลักสู ตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

เศรษฐกิจได้

ทักษะทางปัญญา

1.3 2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3 5.4
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PLO1 สามารถใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้
ในศาสตร์อื่น เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และ
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บท
ของภาคใต้ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้
1.1 สามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่สาคัญ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์
ร่ วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของ
ภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

1.2

ความรู้







       









ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

ทักษะทางปัญญา

1.3 2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

   

  

 

3.2

3.3

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3 5.4
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PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ได้
PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอความคิดเห็นทาง
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผล
PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บค้น และแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายได้ดว้ ยตนเอง
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้
PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซื่ อสัตย์
คุณธรรมจริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ

1.2

ความรู้
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4. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO1 สามารถใช้ความรู ้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้
ในศาสตร์อื่น เพื่อวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับประเทศ
และในระดับภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บท
ของภาคใต้ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ได้
1.1 สามารถอธิ บายแนวคิด
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ที่สาคัญ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้เศรษฐศาสตร์
ร่ วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ
และสังคมทั้งใน
ระดับประเทศ และใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริ บทของ
ภาคใต้ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้

1. จัดการสอนโดยใช้ตาราหลักและ
เอกสารประกอบการสอนที่มี
มาตรฐาน และมีความทันสมัย
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จัดการสอนในลักษณะ problembased learning และ projectbased learning โดยใช้ขอ้ มูลและ
สถานการณ์จริ งทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้การคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบในการนา
ทฤษฎีที่เรี ยนมา มาเปรี ยบเทียบ
และอธิ บายปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจ
3. จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย
วิทยากร หรื อผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรงในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
4. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม
กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ หรื อ
มอบหมายให้นกั ศึกษาติดตาม
กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ จัดให้มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
รายวิชาที่เหมาะสม เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นสถานการณ์หรื อ
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริ ง
ในพื้นที่ และให้นกั ศึกษา
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

1. การใช้ขอ้ สอบที่มุ่งให้นกั ศึกษา
แสดงการใช้เหตุผล การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการคิด
วิเคราะห์
2. ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานของนักศึกษา โดยเน้น
พิจารณาความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความ
คิดเห็น และการตอบคาถาม
3. อาจารย์ผสู ้ อนประเมินจาก
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และการมี
ส่ วนร่ วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรี ยนของนักศึกษา
4. ประเมินจากความสามารถของ
นักศึกษาในการสรุ ปประเด็น
ของการดูงาน การรับฟังการ
บรรยายหรื อสัมมนาทาง
วิชาการที่มอบหมายให้
นักศึกษาเข้าร่ วม หรื อติดตาม
ผ่านสื่ อออนไลน์
5. หน่วยงานที่นกั ศึกษาฝึ กงาน
หรื อปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เป็ นผู ้
ร่ วมประเมินนักศึกษา
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

6. จัดให้มีการฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ และการปฏิบตั ิ สห
กิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาได้นา
องค์ความรู ้ที่เรี ยนมาไปใช้ทางาน
จริ งในหน่วยงานที่สนใจ
1. ประเมินจากคุณภาพของ
PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวน การ 1. จัดการสอนที่ส่งเสริ มให้
ผลงานของนักศึกษา โดยเน้น
ทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
พิจารณาความสามารถของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ เช่น การสื บค้นข้อมูล
นักศึกษาในการเลือกใช้
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
สถิติ และงานวิชาการจาก
เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
และกระบวนการวิจยั เพื่อ
ฐานข้อมูลต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
2. จัดให้มีการสอนการใช้โปรแกรม
กระบวนการวิจยั ที่เหมาะสม
สาเร็ จรู ปที่ใช้ในการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ได้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น
GISTDA SPSS STATA R เป็ น
ทางเศรษฐกิจและนาเสนอ
ต้น
ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์
3. สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้ารับการ
การศึกษาหรื อปัญหาวิจยั ที่ต้ งั
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ไว้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
2. อาจารย์ผสู ้ อนประเมินจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และการมี
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่ วนร่ วมแลกเปลี่ยนความ
หรื อองค์กรภายนอกจัดขึ้น
คิดเห็นในเรี ยนของนักศึกษา
4. ถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
3. ประเมินจากจานวนนักศึกษาที่
กระบวนการวิจยั และใช้งานวิจยั
ผ่านการอบรมทักษะด้าน
ของคณาจารย์ร่วมในการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นตัวอย่างของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
การนากระบวนการวิจยั ไปใช้ใน
หน่วยงานต่างๆ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการแสวงหา
คาตอบของปัญหาเศรษฐกิจโดย
อาศัยกระบวนการวิจยั เป็ นฐาน
มอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาทา
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

121
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอ 1.
ความคิดเห็นทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล
2.

3.

PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี 1.
สารสนเทศในการสื บค้น และ
แสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้ดว้ ย
ตนเอง
2.

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และใช้ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการอธิ บาย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น
active learning เพื่อให้นกั ศึกษามี
โอกาสได้พฒั นาทักษะการ ฟัง
พูด อ่าน เขียน ผ่านการทา
กิจกรรมต่างๆของรายวิชา
มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
แบบฝึ กหัด/ กรณี ศึกษา/โครงงาน
ในรายวิชาต่าง ๆ และจัดให้มีการ
นาเสนอผลงาน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม
กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ หรื อ
มอบหมายให้นกั ศึกษาติดตาม
กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
รู ปแบบการนาเสนองานทาง
วิชาการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
ระดับบุคคล โดยจัดการสอนและ
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอภิปราย
ความเห็น การวิเคราะห์
กรณี ศึกษา และเน้นการเรี ยนการ
สอนที่เป็ น active learning
มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
แบบฝึ กหัด/ กรณี ศึกษา/โครงงาน
ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ งต้องอาศัย
ทักษะในการสื บค้นประมวล
ข้อมูล และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1. ประเมินจากคุณภาพการเขียน
และการเรี ยบเรี ยงรายงานของ
นักศึกษา
2. ประเมินจากความสามารถใน
การสื่ อสาร การนาเสนอผลงาน
วิชาการ การใช้สื่อประกอบ
การนาเสนอ
3. ประเมินจากความถูกต้องของ
การตอบคาถามและการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา

1. นักศึกษาประเมินความสามารถ
ของตนเอง
2. อาจารย์ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรม
ในการทากิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากคุณภาพและความ
ถูกต้องของผลงานนักศึกษา
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบ สามารถทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้

1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยจัดการสอนและกิจกรรม ที่
ส่ งเสริ มการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับผูอ้ ื่น การวิเคราะห์
กรณี ศึกษา และเน้นการเรี ยนการ
สอนที่เป็ น active learning
2. มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
กิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่างๆ
3. จัดให้มีการฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ และการปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษา
เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
ความซื่ อสัตย์ คุณธรรม
จริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1. นักศึกษาประเมินพฤติกรรม
และทักษะการทางานของ
ตนเองและเพื่อนร่ วมกลุ่ม
2. อาจารย์ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานของกลุ่ม
4. ประเมินจากการส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
5. หน่วยงานที่นกั ศึกษาฝึ กงาน
หรื อปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เป็ นผู ้
ร่ วมประเมินนักศึกษา
1. มีการสอดแทรกประเด็นเรื่ อง
1. นักศึกษาประเมินพฤติกรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการ
ของตนเองและเพื่อน
คุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชาที่ 2. อาจารย์ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรม
สอน
ของนักศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาจัด หรื อเข้า 3. สังเกตปริ มาณการทุจริ ตในการ
ร่ วมในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
สอบ
ให้แก่สังคม
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5. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) สู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
Program Learning Outcomes (PLOs) หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
PLO1 สามารถใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับความรู ้ในศาสตร์ อื่น เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของภาคใต้ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
1.1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญ และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในบริ บทของภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ได้
PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น และแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายได้ดว้ ยตนเอง
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้
PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
142-239 ศิลปะการดาเนินชีวติ

2((2)-0-4)







1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







3((3)-0-6)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

895-001 พลเมืองที่ดี

2((2)-0-4)









950-102 ชีวติ ที่ดี

3((3)-0-6)









สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

1((1)-0-2)









สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ การรู้ ดจิ ทิ ลั
142-121 โลกแห่งอนาคต
2((2)-0-4)









200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว

2((2)-0-4)







315-201 ชีวติ แห่งอนาคต

2((2)-0-4)









472-115 ฉันต้องรอด

2((2)-0-4)









820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา

2((2)-0-4)









142-225 ปั จจัยที่ 5
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ

2((2)-0-4)







2((2)-0-4)









345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั

2((2)-0-4)









472-113 ดาบสองคม

2((2)-0-4)









สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
2((2)-0-4)
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)











472-114 กบนอกกะลา
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข

2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







895-012 การคิดเชิงบวก

2((2)-0-4)







142-129 คิดไปข้างหน้า

2((2)-0-4)







322-100 คานวณศิลป์

2((2)-0-4)







472-118 เงินในกระเป๋ า

2((2)-0-4)







895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์

2((2)-0-4)







สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)









890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)









ยุคดิจิตลั
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้

2((2)-0-4)









890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั

2((2)-0-4)









890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

2((2)-0-4)









สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย

1((1)-0-2)







142-135 พับเพียบเรี ยบร้อย

1((1)-0-2)







142-136 ปั้ นดินให้เป็ นดาว
142-137 ใครๆ ก็วาดได้

1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







142-138 มนต์รักเสี ยงดนตรี

1((1)-0-2)







142-139 ท่องโลกศิลปะ

1((1)-0-2)







142-234 โลกสวย

1((1)-0-2)









142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดา

1((1)-0-2)









340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ

1((1)-0-2)









472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*

1((1)-0-2)









472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข*

1((1)-0-2)









895-020 ขิมไทย

1((1)-0-2)









895-021 ร้อง เล่น เต้นรา

1((1)-0-2)









895-022 จังหวะจะเพลง

1((1)-0-2)









895-023 กีตาร์

1((1)-0-2)









895-024 อูคูเลเล่

1((1)-0-2)









895-025 ฮาร์โมนิกา

1((1)-0-2)









895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน

1((1)-0-2)









895-027 อรรถรสภาษาไทย

1((1)-0-2)









895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์

1((1)-0-2)









895-030 ว่ายน้ า

1((1)-0-2)









895-031 เทนนิส

1((1)-0-2)









895-032 บาสเกตบอล

1((1)-0-2)









895-033 กรี ฑา

1((1)-0-2)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

895-034 ลีลาศ

1((1)-0-2)









895-035 เปตอง

1((1)-0-2)









895-036 ค่ายพักแรม

1((1)-0-2)









895-037 แบดมินตัน

1((1)-0-2)









895-038 เทเบิลเทนนิส

1((1)-0-2)







895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1((1)-0-2)










รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน

2((2)-0-4)









890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ

2((2)-0-4)









890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวติ จริ ง
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
890-025 ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

2((2)-0-4)









890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

2((2)-0-4)









890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภค
และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน

2((2)-0-4)









890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

2((2)-0-4)









890-050 แปลสิ กเู กิล

2((2)-0-4)









890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทัน
สื่ อดิจิทลั
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
การทางาน
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน 2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน

















891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น

2((2)-0-4)









891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)









891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน

2((2)-0-4)









891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น

2((2)-0-4)









891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน 2((2)-0-4)
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4)

















891-033 ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์

2((2)-0-4)









891-034 ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์

2((2)-0-4)









891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ
ประจาวัน
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น

2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









2((2)-0-4)









895-040 จิตวิทยาความรัก

2((2)-0-4)







895-041 ปรัชญาจริ ยะ

2((2)-0-4)







895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยใน

2((2)-0-4)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

ศตวรรษที่ 21
895-043 การใช้ภาษาไทย

2((2)-0-4)







895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย

2((2)-0-4)







895-045 ทักษะการสื่ อสาร

2((2)-0-4)







895-046 ความคิดและการสื่ อสาร

2((2)-0-4)







895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

2((2)-0-4)







895-048 การวาดเส้นและระบายสี

2((2)-0-4)







895-049 ศิลปะกับความสุข

2((2)-0-4)







895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒั นธรรม

2((2)-0-4)







895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย

2((2)-0-4)







895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2((2)-0-4)







895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา
895-054 การเรี ยนรู ้ผา่ นการท่องเที่ยว
แบบประหยัด
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก

2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







895-056 สงขลาศึกษา

2((2)-0-4)







895-057 ดนตรี ไทย

2((2)-0-4)







895-058 สังคีตศิลป์ ไทย

2((2)-0-4)







895-059 ดนตรี ตะวันตก

2((2)-0-4)







895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ

2((2)-0-4)







895-061 ฟิ ตและเฟิ ร์ม

2((2)-0-4)





895-062 ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายืน

2((2)-0-4)





895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้

2((2)-0-4)





895-070 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
315-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางด้านทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี

2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







2((2)-0-4)





340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวติ

2((2)-0-4)





340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

2((2)-0-4)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

ชีวติ ประจาวัน
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ

2((2)-0-4)







336-214 กินดี ชีวติ ดี

2((2)-0-4)







336-215 ชีวติ ปลอดภัยจากสารพิษ

2((2)-0-4)







336-216 ยาและสุขภาพ
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ

2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







2((2)-0-4)







874-195 สิ ทธิมนุษยชนกับความเป็ นพลเมือง 2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
001-131 สุขภาวะกายและจิต













190-404 ธรรมชาติบาบัด

2((2)-0-4)







001-101 อาเซียนศึกษา

2((2)-0-4)







142-111 ยกเครื่ องเรื่ องอังกฤษ

2((2)-0-4)







142-112 อังกฤษออนแอร์
142-115 ภาษาอังกฤษสาหรับพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
142-116 อังกฤษจริ ตจะก้าน

2((2)-0-4)







1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







142-211 อังกฤษกันทุกวัน
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา

2((2)-0-4)







2((1)-2-3)







1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







1((1)-0-2)







และการดาเนินชีวติ ประจาวัน
874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
874-194 ภาษีอากรกับชีวติ

ปั จเจกบุคคล
142-214 ภาษาสื่ อและศิลปะการเล่าเรื่ อง
142-224 สื่ อสร้างสรรค์สาหรับการนาเสนอ
ผลงานวิชาการ
142-226 การออกแบบการนาเสนอแบบ
สร้างสรรค์สาหรับการประชุม
วิชาการ และการสื่ อสาร
142-227 ทาเงินด้วย Youtube
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142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
สร้างแบรนด์
142-229 การจัดการสื่ อโฆษณาออนไลน์
142-238 ตะลอนทัวร์

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

1((1)-0-2)







1((1)-0-2)











2((2)-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1

3((3)-0-6)

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

4((4)-0-8)

875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

4((4)-0-8)

875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

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

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3((1)-4-4)
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
875-211 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์
875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น
875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1
875-214 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2
875-215 การวิเคราะห์โครงการ
875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
875-222 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม
875-223 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
875-232 ระบบธนาคารกลาง
875-233 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
และเอเชียตะวันออก








































3((2)-3-4)
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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875- 235 เศรษฐกิจจีน
875-236 เศรษฐกิจการค้าชายแดน
875-241 ระบบการเงินฐานราก
875-242 เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจใน
ครัวเรื อน
875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
875-251 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทาง
เศรษฐศาสตร์
875-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-313 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
875-316 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น
875-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
875-323 เศรษฐศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
875-326 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
875-327 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
875-331 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลัก
เศรษฐศาสตร์
875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง
875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-334 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
875-335 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
875-341 ประวัติแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

1.1

1.2

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









3((3)-0-6)





3((3)-0-6)
3((1)-4-4)
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)
































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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875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
875-351 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
875-352 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
875-353 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล
875-354 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
875-411 เศรษฐมิติ 1
875-412 เศรษฐมิติ 2
875-413 เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์
875-414 ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย
ของภาครัฐ
875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการ
พัฒนา
875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนา
ท้องถิ่น
875-431 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม
875-432 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
875-433 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อม
875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-453 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
3. หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

1.1

1.2

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((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)












3((3)-0-6)





3((3)-0-6)





3((3)-0-6)



3((3)-0-6)
3(0-9-0)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)




300 ชัว่ โมง
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875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1
1.1

1.2

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

30 ชัว่ โมง
6(0-36-0)
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ เมื่อสิ้นปี การศึกษา
ปี ที่
1

1.
2.

2

3.
4.
1.
2.

3

3.
4.
1.
2.

4

3.
4.
1.

2.
3.
4.

รายละเอียด
สามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาคพื้นฐานที่
สาคัญได้
สามารถค้นคว้าข้อมู ล พื้ นฐานทางเศรษฐกิ จที่ ส าคัญของภาคใต้ และระดับ ประเทศ และ
สามารถใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อธิบายความหมายของข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
อธิ บายแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งข้อจากัดของทฤษฎี โดยใช้คณิ ตศาสตร์ และ
สถิติ
สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของภาคใต้ และระดับประเทศ
จัดการข้อมูล และนาไปใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ได้
มีความสามารถทางานเป็ นทีม
มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS excel, Stata เป็ นต้น เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมได้
สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจยั /งานวิชาการนาเสนอและอธิ บายเนื้อหาทางวิชาการ
ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งบนพื้ น ฐานของข้อ มู ล ทั้ง การน าเสนอด้วยวาจา และการเขี ย น รวมถึ ง
สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
มีความสามารถทางานเป็ นทีม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
สามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ บู รณาการร่ วมกับ ศาสตร์ อื่น ๆ เพื่ ออธิ บ าย
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นจริ ง และเสนอแนะทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิ จ
ได้
สามารถอธิ บ ายขั้นตอนระเบี ยบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สรุ ปประเด็นข้อค้นพบของ
งานวิจยั /งานวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางวิชาการได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
มี ค วามสามารถท างานเป็ นที ม ได้ เป็ นอย่ า งดี มี ภ าวะผู ้น า ยื ด หยุ่ น และปรั บ ตัว ตาม
สถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี และการศึกษาตลอด
ชีวติ พ.ศ. 2563
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
ของหลักสู ตร
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมประจาคณะ เพื่อพิจารณารับรอง
4) การประเมิ นผลการฝึ กงานในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ และสหกิ จศึกษา ประเมิ นโดย
ผูร้ ับผิดชอบในที่ฝึกงาน และ รายงานการฝึ กงานของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี และการศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 โดยต้องเรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน
2) เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และใช้ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการอธิ บาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการอธิ บาย

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจข้อมูลทางเศรษฐกิจ และใช้ผล
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการอุทธรณ์ ของนักศึกษา

ในกรณี ที่ นักศึ ก ษามี ข ้อสงสัยในผลการประเมิ นคะแนนของการสอบ หรื อเกรดที่ ได้รับ ในรายวิชา
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอดู กระดาษคาตอบ คะแนน และวิธีการประเมิ นผลของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเตรี ยมการในระดับคณะ
1) มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกั มหาวิทยาลัยและคณะและให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ ยงเพื่อให้คาแนะนา
ต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
2) ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริ หารวิชาการของคณะและเรื่ องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
ต้องดาเนินการและส่ วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
3) มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชาที่ จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรี ยนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสู ง การผลิตสื่ อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) การพัฒนาความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู ้
ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ๆ และการสอนแบบ active learning
2) การแลกเปลี่ยนความเห็นและปรับปรุ งกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3) มีการจัดการความรู ้ (KM) ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การขอตาแหน่งทางวิชาการ การขอประเมินสมรรถนะ
การสอน และการเตรี ยมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ เป็ นต้น
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิท ยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุ นสนับสนุ นเงิ น
ค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และทาวิจยั
การพัฒนาระดับคณะ
1) คณะฯ มีการจัดงบประมาณสนับสนุ นการเตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาในการลาศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก (สาหรับอาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาโท)
2) คณะฯ มีการจัดงบประมาณสนับสนุ นในการพัฒนาตนเอง (ประชุ ม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู งาน/
เรี ยนภาษา) จานวนปี งบประมาณละ 25,000 บาท (สะสมได้ 2 ปี งบประมาณ)
3) คณะฯ มีการสนับสนุนทุนในการลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทุนPh.D.
50% หรื อการสนับสนุ นเงินทุนเพิ่มเตรี ยมกรณี ทุนที่ได้รับไม่เพียงพอในการชาระค่าเล่าเรี ยน
4) คณะฯมีการช่วยในการขอทุนสนับสนุนไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อส่ ง
คณาจารย์ระดับคุณวุฒิปริ ญญาโทไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะฯต้องการ
5) คณะมีกองทุนวิจยั เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
6) คณะฯ ส่ งเสริ มให้อาจารย์จดั ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสู ตรมีการกากับมาตรฐานหลักสู ตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรในภาพรวม ผ่านที่
ประชุมกรรมการประจาคณะ
2) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
3) มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทาหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนา
หลักสู ตร การติดตามประเมินผลหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาโท
หรื อเทียบเท่า หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
4) มีอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จดั ท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
อาจารย์ผสู ้ อน ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไป
อย่างมีคุณภาพโดยผ่านที่ประชุมสาขา
5) มีการปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ไม่เกิน 5 ปี
2. บัณฑิต
1) มีการสารวจความเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิตเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตรในทุกรอบของการปรับปรุ ง
2) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี โดยคณะสารวจในวันที่บณั ฑิตนักศึกษามาฝึ กซ้อมรับ
ปริ ญญา
3) มีการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน/สถานประกอบการที่นกั ศึกษาไปฝึ กงานและไปสหกิจศึกษา
เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ และทักษะการทางาน
ของนักศึกษา และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะสนับสนุ นให้นกั ศึกษาที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในรายวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมการ
เรี ยนปรั บ พื้ น ฐานก่ อนการเรี ย นในเทอมปกติ ขณะเดี ย วกัน ในทุ ก ปี การศึ ก ษาสโมสรนัก ศึ ก ษามี ก ารจัด
กิ จกรรมค่ ายรั บ เพื่ อนใหม่เชิ งสร้ างสรรค์ กิ จกรรมนอกชั้นเรี ยนอื่ นๆ ที่ อยู่ภายใต้การดู แลของคณะอย่าง
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ใกล้ชิ ด เพื่ อเป็ นช่ องทางในการดู แลนัก ศึ ก ษาใหม่ ท้ งั ทางด้านกายภาพและจิ ตใจ เพื่ อให้นัก ศึ ก ษาใหม่ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวติ และการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
คณะมีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อเป็ นช่ องทางในการดู แลนักศึกษาทั้งใน
เชิ งรั บและเชิ งรุ กอย่างต่อเนื่ อง โดยนักศึ กษาสามารถเข้าขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ ได้ตามความต้องการ
อีกทั้งมีเครื อข่ายนักจิตวิทยาที่สามารถส่ งต่อหากนักศึกษามีความจาเป็ นต้องพบนักจิตวิทยา หรื อแพทย์
ในส่ วนของการเลือกเรี ยนรายวิชาชีพเลือกต่างๆ หลักสู ตรจัดให้มีคู่มือแนะนารายวิชา และอาจารย์
ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษา เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อกเรี ยนในรายวิช าที่ เหมาะสมและตรงกับ ความ
ต้องการประกอบอาชีพของตนในอนาคต
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นการทากิ จกรรมนอกชั้นเรี ยนให้กบั นักศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
ทุกปี การศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการทากิ จกรรมในเชิ งรุ กซึ่ งเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทุกกิจกรรมมีการประเมินผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณเพื่อส่ งเสริ ม
การทากิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น การส่ งตัวแทนนักศึกษาไปแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
ในระดับประเทศทุกปี การศึกษา
นอกจากนั้น คณะยังมีความร่ วมมื อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ College of Management,
Asia University, Taiwan ซึ่ งเปิ ดช่ องทางให้นัก ศึ กษาที่ มี ความสนใจ สามารถไปศึ ก ษาหลัก สู ตรระยะสั้ น
ต่างๆในช่วงภาคฤดูร้อนได้ โดยนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุ นด้านค่าเล่าเรี ยน ค่าประกันสุ ขภาพ ค่า VISA
และค่าที่พกั และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรี ยนจบหลักสู ตร
3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
คณะมีการติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษาที่มีปัญหาหลายกรณี โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษารายงาน
และหารื อในที่ประชุมสาขาวิชา ในกรณี นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยในการประเมินคะแนนสอบ หรื อเกรด นักศึกษา
สามารถยื่นค าร้ อง ขอดู กระดาษคาตอบ และวิธีป ระเมิ นของอาจารย์ในรายวิชาได้ นอกจากนี้ ภายหลังที่
นักศึกษาสาเร็ จการศึกษา คณะมีการสารวจความเห็นของนักศึกษาต่อการบริ หารหลักสู ตร ในวันที่นกั ศึกษา
มาฝึ กซ้อมรับปริ ญญา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร
การแต่ งตั้งอาจารย์ป ระจาหลัก สู ต ร ได้พิ จารณาด้านคุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ ส อน ต าแหน่ งทาง
วิชาการ และผลงานวิชาการ
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ระบบการบริ หารอาจารย์
มีการกาหนดอาจารย์ผูส้ อนให้เหมาะสมกับรายวิชา และเพื่อรองรับการวิจยั และบริ การวิชาการ
รวมทั้งวางแผนอัตรากาลังให้ความเชี่ ยวชาญของคณาจารย์ มี สัดส่ วนที่ สมดุ ล กับ โครงสร้ างรายวิช าของ
หลักสู ตร
ระบบการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
มีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้มีการวิจยั
การตีพิมพ์และการนาเสนอเพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ ยงั จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
ไปพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองตามความสนใจ จานวน 25,000 บาท/คน/ปี และมี งบสนับสนุ นการพัฒ นา
ตนเองในด้านวิจยั อีก 15,000 บาท/คน/ปี
4.2 คุณภาพอาจารย์
มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ โดยงานการเจ้าหน้าที่จะเป็ น
ผูบ้ ัน ทึ ก และรายงานให้ ท ราบ ส่ วนการติ ด ตามและรายงานการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการของอาจารย์
เจ้าหน้าที่วจิ ยั จะรวบรวมบันทึกผลงานวิชาการของคณาจารย์ไว้ทุกๆปี
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
- มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยงานการเจ้าหน้าที่จะเป็ นผูบ้ นั ทึกและรายงานให้
ทราบ
- มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารงานของหลักสู ตร
ทุกปี จะมีการจัดสัมมนาคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อรับฟั งความเห็ น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
ทบทวนปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนในรอบ 1 ปี และหารื อ กัน เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางของการบริ ห าร
หลักสู ตรสาหรับปี ต่อไป
5. หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรี ยน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
- มีระบบ กลไก หรื อแนวทางการออกแบบหลักสู ตร และสาระรายวิชาในหลักสู ตร โดยจัดประชุม
ระดมความเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
- มีขอ้ กาหนดสาหรับผูส้ อนในรายวิชาแกน
- มีการกากับกระบวนการเรี ยนการสอน และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
- มีการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษานาเรื่ องเข้าหารื อที่ประชุม
- การอุทธรณ์ของนักศึกษาในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยในผลคะแนนหรื อเกรด นักศึกษาสามารถขอดู
กระดาษคาตอบและขอทราบถึงวิธีประเมินในรายวิชาได้

141
5.3 การประเมินผู้เรี ยน
- การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและ
ประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 และ มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เป็ นต้น)
6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับ การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองของนัก ศึ ก ษา และคณะได้จดั ให้ มี ห้ องอ่ านหนังสื อเพื่ อให้บ ริ ก ารแก่
นักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
1) หนังสื อ/ตารา
2) สื่ อการเรี ยนรู ้
3) ครุ ภณั ฑ์
4) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
5) ห้องอ่านหนังสื อ ซึ่งมีหนังสื อ/วารสาร/รายงานสถิติ ที่หน่วยงานต่างๆ ส่ งมาให้คณะ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะเชิ ญชวนให้คณาจารย์สั่งซื้ อตาราใหม่ๆ เพื่อประกอบการสอนและให้นักศึ กษายืม โดยให้
สานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้คุณหญิงหลงฯ เป็ นผูด้ าเนินการจัดหา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนรู้
คณะมีตาราบางส่ วนสาหรับให้บริ การนักศึกษา เมื่อรวมกับตาราที่มีให้บริ การของสานักทรัพยากร
การเรี ยนรู ้คุณหญิงหลงฯ นับว่ามีความเพียงพอ
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรมีการประชุมหลักสู ตรเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
อย่างน้อย ปี การศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
∕
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
∕
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
∕
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลัง
สิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ∕
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
∕
การสอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการ
ดาเนินงานที่รายงานในผลการดาเนินการของหลักสู ตรปี
ที่ผา่ นมา
∕
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
∕
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ไม่นอ้ ย
∕
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕
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ผลการด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ าหมายตัวบ่ งชี้ ท้ งั หมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อ เนื่ อง 2 ปี การศึ ก ษา เพื่ อ
ติดตามการดาเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี การดาเนิ นงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อน ในกรณี บางรายวิชาที่สอนเป็ นทีม
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา ในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคาถาม
ในชั้นเรี ยน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
2) ประเมินจากนายจ้าง หรื อสถานประกอบการ (ผูใ้ ช้บณั ฑิต)
3) ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก และการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถดาเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆได้ทนั ที ซึ่ งถือเป็ น
การปรับปรุ งย่อย สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับ จะกระทาทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต
และความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
คุณลักษณะของบัณฑิต (Graduate Attributes: GA)
GA1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดย
อาศัยความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
GA2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรเกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั ที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
GA3 มีความสามารถในการสื่ อสาร ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างถูกต้องและเป็ นเหตุเป็ นผล
GA4 สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อยูใ่ นสังคมและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทาง
วิชาการ คุณธรรมจริ ยธรรม และความมีจิตสาธารณะ
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1 สามารถใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับความรู ้ในศาสตร์ อื่น เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของภาคใต้ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
1.1 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญ และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในบริ บทของภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ได้
PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น และแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายได้ดว้ ยตนเอง
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้
PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ

ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยของหลักสู ตร
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วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็ น
เลิศทางวิชาการ และเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่ มหาวิทยาลัย
ชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พันธกิจ 1 สร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจยั เป็ นฐานเพื่อ
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่ สังคมและเครื อข่ายสากล
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู ้
บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นสังคมฐานความรู ้บนพื้นฐานพหุ วฒั นธรรม และ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผใู ้ ฝ่ รู ้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู ้
ได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ
วิสัยทัศน์ ของคณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์เป็ นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจยั และบริ การวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
ที่แข็งแกร่ งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซี ยน

PLO1

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยของหลักสู ตร
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อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย I-WiSe
- Integrity (I) ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั
- Wisdom (Wi) ใฝ่ ปั ญญา
- Social engagement (Se) จิตสาธารณะ
คุณลักษณะของบัณฑิต (Graduate Attributes: GA)
GA1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคโดยอาศัยความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
GA2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรเกรมคอมพิวเตอร์
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั ที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
GA3 มีความสามารถในการสื่ อสาร ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างถูกต้องและ
เป็ นเหตุเป็ นผล
GA4 สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อยูใ่ นสังคมและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้โดยยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณทางวิชาการ คุณธรรมจริ ยธรรม และความมีจิตสาธารณะ
Stakeholder Need 1 : คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. ความรู ้พ้นื ฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่แม่นยา มีความเข้าใจหลักการที่สาคัญของ
สาระวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อเครื่ องมือทาง
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เศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อการจัดการข้อมูล
เศรษฐกิจ วิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจ และใช้ขอ้ มูลเพื่อการอธิ บายสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยเชื่ อมโยงกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษามาได้
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม สามารถปรับตัวในการทางานได้ดี มีความยืดหยุน่ ใน
การทางานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. หลักสู ตรควรมีทางเลือกที่ตรงกับความสนใจในการประกอบอาชีพหลังสาเร็ จ
การศึกษาของผูเ้ รี ยน รวมทั้งเป็ นหลักสู ตรที่ให้ความสาคัญกับการให้ผเู ้ รี ยนได้ลง
มือปฏิบตั ิจริ งและเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
ภายใต้มุมมองที่กว้างขึ้น และสามารถเชื่อมโยงจากทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิได้
Stakeholder Need 2 : ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ฐานความรู ้เศรษฐศาสตร์ บูรณาการเข้ากับ
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน บัญชี สังคมและการเมือง
2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้น ทั้งบริ บทเชิงพื้นที่ และโลกความเป็ นจริ ง
3. ทักษะการใช้เครื่ องมือคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ
4. ทักษะการสื่ อสารและนาเสนอ (presentation) ทั้งในรู ปแบบการเขียนและการพูด
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5. มีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน ทางานเป็ นทีมได้ดี และพร้อมเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ
มีความซื่ อสัตย์ต่อวิชาชีพ และมีเข็มทิศทางคุณธรรม
Stakeholder Need 3 : ผู้ใช้ บัณฑิต
1. ทักษะในการสื บค้นข้อมูล ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริ ง
2. ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ความยืดหยุน่ ความสามารถในการปรับตัว ภาวะผูน้ า
และทักษะในการสื่ อสาร
3. ทักษะทางคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะทางวิชาการที่มีความรู ้ชดั เจนในศาสตร์ หลักและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
Stakeholder Need 4 : ศิษย์เก่า
1. ทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic)
2. เพิ่มการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน จากประสบการณ์จริ ง ลงพื้นที่ชุมชน ควบคู่กบั เรี ยน
ทฤษฎี
3. ต้องการเพิ่มทักษะด้านการพูด การนาเสนอ และแนวทางจับใจความสาคัญ
Stakeholder Need 5 : ศิษย์ ปัจจุบัน
1. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
2. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกบั โลกความเป็ นจริ ง และ เพิ่มการปฏิบตั ิในการเรี ยนการ
สอนให้มากขึ้น
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์จุลภาค
A1 เห็นความสาคัญของทฤษฎี
S1 สามารถอธิ บายความเชื่อมโยงของ
เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน และแนวคิด
ปัจจัยต่างๆในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์มหภาค
ทางเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญใน
พื้นฐาน และในแนวคิดทาง
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
แขนงต่างๆ
เศรษฐศาสตร์ที่สาคัญในแขนงต่างๆ
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์นโยบาย
ได้
A2 เห็นความสาคัญและการใช้
สาธารณะ
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงองค์ S2 แยกแยะแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญ และ
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์การเมือง
ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์กบั
สามารถอธิ บายความเหมือนหรื อ
และสถาบัน
ศาสตร์ดา้ นอื่นๆ
ความแตกต่างของแต่ละทฤษฎี
ความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
A3 ตระหนักถึงความสาคัญของการ S3 สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
ของภูมิภาคและของประเทศ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ร่ วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการ
ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ความรู ้ในศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง
สังคม
เศรษฐกิจ
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
S4 สามารถระบุขอ้ ควรคานึงในการนา
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
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PLO1 สามารถใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู ้
ในศาสตร์อื่น เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของ
ภาคใต้ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้
1.1 สามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ที่สาคัญ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของ
ภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้

Knowledge
(Cognitive)

Knowledge
(Cognitive)

PLO2 สามารถเลือกใช้กระบวนการทาง คณิ ตศาสตร์
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ได้

K10 ความรู ้ในด้านแหล่งข้อมูลเพื่อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์
K11 ความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
K12 ความรู ้ดา้ นสถิติ
K13 ความรู ้ดา้ นโปรแกรม คอมพิวเตอร์
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
K14 ความรู ้เกี่ยวกับแบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์
K15 ความรู ้ในกระบวนการวิจยั
K16 ความรู ้ในการเลือกใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสม

PLO3 สามารถสื่ อสารและนาเสนอความคิดเห็นทาง
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล

K17 ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและวิธีการ
นาเสนอทางวิชาการ ทั้งด้วยการ
เขียนและการพูดที่เหมาะสม

Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

A4 ตระหนักถึงความสาคัญของการ S5 สามารถเลือกใช้กระบวนการทาง
ใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรแกรม
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และ กระบวนการวิจยั
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ และ
ได้ตามหลักวิชาการ
กระบวนการวิจยั เพื่อการ
S6 สามารถเลือกใช้แบบจาลองทาง
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
A5 รับรู ้ถึงข้อจากัดของการใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
S7 สามารถระบุขอ้ จากัดของการใช้
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
A6 ตระหนักถึงความสาคัญของการ
S8 เลือกใช้วิธีการสื่ อสารเพื่อการ
นาเสนอทางวิชาการที่เหมาะสม
นาเสนอทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม
S9 สามารถอธิ บายผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ได้ถูกต้อง
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
PLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บค้น และแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายได้ดว้ ยตนเอง
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมและร่ วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้

K18 ความรู ้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือสาหรับการค้นคว้า
K19 วิธีการจัดระบบความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
K20 รู ้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ความรับผิดชอบในการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม

K21 วิธีการอธิ บายความรู ้ทางวิชาการ
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่
บิดเบือนข้อมูลและองค์ความรู ้
K22 ความรู ้เรื่ องจิตสาธารณะ
คุณธรรมจริ ยธรรม

Attitude
(Affective)
A7 เห็นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า
และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

Skill
(Psychomotor)
S10 สามารถศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
S11 สามารถจัดระบบความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
S12 สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ
S13 ทักษะในการประสานงาน
S14 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม
S15 สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและร่ วม
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์

A8 เห็นความสาคัญของบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบใน
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
A9 เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
A10 ตระหนักถึงลักษณะการเป็ น
ผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
A11 เห็นคุณค่าของการอธิ บายความรู ้ S16 อธิ บายข้อค้นพบจากผลการศึกษา
ทางวิชาการอย่างตรงไป ตรงมา
หรื อให้ความคิดเห็นทางวิชาการ
ไม่บิดเบือนข้อมูลและองค์ความรู ้
เศรษฐศาสตร์ได้อย่างตรงไป
ตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูลและองค์
A12 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
ความรู ้
A13 มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
S 17 สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ
A14 มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความซื่ อสัตย์ คุณธรรมจริ ยธรรม
A15 ตระหนักถึงคุณค่าของการมี
และจิตสาธารณะในชีวิตประจาวัน
จิตสาธารณะ
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PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซื่ อสัตย์
คุณธรรมจริ ยธรรม และ จิตสาธารณะ

Knowledge
(Cognitive)

ภาคผนวก ค
ตารางแสดงผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

Knowledge/ Attitude / Skill

1. หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 กลุ่มวิชาแกน
3((3)-0-6)

K11 A4 S5

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

4((4)-0-8)

K1 A1 S1 S2

875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

4((4)-0-8)

K2 A1 S1 S2

875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

4((4)-0-8)

K3 K11 K14 A2 A3 A4 A5 S1 S5

875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

4((4)-0-8)

K1 A1 S1 S2

875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

4((4)-0-8)

K2 A1 S1 S2

875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

4((4)-0-8)

K3 K12 K13 K16 A1 A2 A4 S5

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

3((3)-0-6)

K4 K6 K7 K18 K19 A2 A3 A7 S3 S10 S11

875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

K4 K6 K7 K8 K9 K10 K15 K16 K18 K19 K20 K21 K22 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 S3 S4 S5 S6 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

3((2)-3-4)

K10 K13 K16 K17 K18 K19 K21 K22 A4 A6 A7 A11 A12 A13 A14 A15 S5 S8 S9 S10 S11 S16
S17

1.2 วิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
875-211 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์
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322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

Knowledge/ Attitude / Skill
3((3)-0-6)

K1 K3 K8 K11 A1 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5

875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1

3((3)-0-6)

K1 K3 K8 K9 K11 A1 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5

875-214 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2

3((3)-0-6)

K1 K3 K8 K9 K11 K13 K17 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

875-215 การวิเคราะห์โครงการ

3((3)-0-6)

K1 K3 K6 K9 K10 K11 K13 K15 K16 K17 K18 K19 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11

875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น

3((3)-0-6)

K1 K4 K10 K17 K18 K19 A1 A2 A4 A6 A7 S1 S2 S5 S8 S9 S10 S11

875-222 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

K4 K6 K7 K10 K16 K17 K18 K19 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S5 S8 S9 S10 S11

875-223 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3((3)-0-6)

K4 K6 K7 K8 K9 K10 K16 K17 K18 K19 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S2 S3 S5 S8 S9 S10 S11

875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

3((3)-0-6)

K2 K4 K7 A1 A2 S1 S2

875-232 ระบบธนาคารกลาง

3((3)-0-6)

K2 K4 K7 K10 K13 K14 K16 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5

875-233 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

K1 K2 K4 K7 A1 S1 S2

875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออก

3((3)-0-6)

K2 K4 K6 K7 K17 K18 K19 A2 A6 A7 S3 S8 S9 S10 S11

875- 235 เศรษฐกิจจีน

3((3)-0-6)

K2 K4 K6 K7 K18 K19 A2 A7 S3 S10 S11

875-236 เศรษฐกิจการค้าชายแดน

3((3)-0-6)

K4 K6 K7 K18 K19 A2 A7 S3 S10 S11

875-241 ระบบการเงินฐานราก

3((3)-0-6)

K4 K5 K6 K7 K10 K15 K16 K17 K18 K19 A2 A4 A6 A7 S3 S5 S8 S9 S10 S11

875-242 เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจในครัวเรื อน

3((3)-0-6)

K1 K4 K5 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S8 S9 S10 S11

875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

K1 K8 K9 K17 K21 K22 A2 A3 A6 A11 A12 A13 A14 A15 S3 S4 S8 S9 S16 S17

875-244 เศรษฐกิจชุมชน

3((1)-4-4)

K4 K5 K6 K7 K8 K9 K17 K18 K19 K20 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 S3 S4 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S15
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875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

Knowledge/ Attitude / Skill
3((3)-0-6)

K1 K4 K6 K7 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9

875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

K1 K3 K8 K9 K13 K15 K16 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5

875-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น

3((3)-0-6)

K3 K11 K12 K13 A1 A2 A4 S1 S5

875-313 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

K1 K3 K4 K6 K8 K9 K10 K13 K15 K16 K17 K18 K19 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11

875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ

3((3)-0-6)

K1 K3 K8 A1 A2 S1 S2

875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3

3((3)-0-6)

K1 K3 K18 K19 A1 A2 A7 S1 S2 S10 S11

875-316 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3

3((3)-0-6)

K2 K3 K18 K19 A1 A2 A7 S1 S2 S10 S11

875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น

3((3)-0-6)

K4 K6 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

3((3)-0-6)

K4 K6 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-323 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

K4 K6 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา

3((3)-0-6)

K4 K7 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A6 A7 S3 S8 S9 S10 S11

875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

3((3)-0-6)

K4 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-326 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

3((3)-0-6)

K1 K4 K17 K18 K19 A1 A2 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11

875-327 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

3((3)-0-6)

K4 K8 K9 A2 A3 S3 S4

875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ ง

3((3)-0-6)

K4 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-331 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

K1 K4 K8 K9 K18 K19 K21 K22 A2 A3 A7 A11 A12 A13 A14 A15 S3 S4 S10 S11 S16 S17

875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง

3((3)-0-6)

K4 K6 K8 K9 K10 K13 A2 A3 A4 S3 S4 S5

875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

K1 K3 K4 K8 K17 K18 K19 A1 A2 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11
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875-251 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

Knowledge/ Attitude / Skill
3((3)-0-6)

K1 K8 K9 K10 K13 K18 K19 K20 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 S14
S15

875-335 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

3((3)-0-6)

K2 K4 K10 K13 A1 A4 A5 S1 S2 S5

875-341 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

K1 K2 K7 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S4 S8 S9 S10 S11

875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบัน

3((3)-0-6)

K4 K5 K7 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S1 S2 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-351 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

3((3)-0-6)

K4 K6 K7 K9 K10 K13 K16 K17 K18 K19 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S11

875-352 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

3((3)-0-6)

K4 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9

875-353 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

3((3)-0-6)

K4 K6 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9

875-354 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3((3)-0-6)

K4 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-411 เศรษฐมิติ 1

3((3)-0-6)

K3 A1 S1 S2

875-412 เศรษฐมิติ 2

3((3)-0-6)

K3 K8 A1 S1 S2

875-413 เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์

3((2)-2-5)

K1 K3 K8 K9 K13 K14 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5 S6

875-414 ทฤษฎีการตัดสิ นใจ

3((3)-0-6)

K1 K3 K8 K9 K13 K16 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5

875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ

3((3)-0-6)

K2 K4 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11

875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร

3((3)-0-6)

K2 K4 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11

875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา

3((3)-0-6)

K1 K4 K6 K7 K10 K13 K17 K18 K19 A1 A4 A5 A6 A7 S1 S2 S5 S8 S9 S10 S11

875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น

3((3)-0-6)

K4 K5 K6 K7 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-431 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

K1 K3 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11

875-432 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

K1 K4 K18 K19 A1 A7 S1 S2 S10 S11
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875-334 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

Knowledge/ Attitude / Skill

875-433 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

K2 K4 K18 K19 A1 A7 S1 S2 S10 S11

875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

3((3)-0-6)

K5 K7 K9 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11

875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม

3((3)-0-6)

K1 K5 K6 K7 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S2 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

3((3)-0-6)

K5 K6 K7 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11

875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

3(0-9-0)

K8 K9 K10 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A14 A15 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

K4 K8 K9 K17 K18 K19 K20 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 S3 S4 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

875-453 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์

3((x)-y-z)

K8 K9 K18 K19 A2 A3 A7 S3 S4 S10 S11

875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

300 ชัว่ โมง K17 K18 K19 K20 K21 K22 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S17

875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา

30 ชัว่ โมง

K17 K18 K19 K20 A6 A7 A8 A9 A10 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

6(0-36-0)

K8 K9 K10 K13 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
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2. หมวดวิชาฝึ กงาน

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์ มแสดงร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ ละรายวิชาในหลักสู ตรทีส่ ะท้ อนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (active learning)
จานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร
255 รายวิชา
จานวนรายวิชาที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
255 รายวิชา
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของรายวิชาในหลักสู ตร
จานวนรายวิชาที่ไม่ ได้ จดั การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning) 0 รายวิชา คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของรายวิชาในหลักสู ตร
สรุ ปจานวนรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะ ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
77 รายวิชา
ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

-

-

100

-

-

-

100

-

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
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ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

รวม

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

2((2)-0-4)

1((1)-0-2)

-

-

-

-

- จัดแบบ blended learning ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ และใช้สื่อเทคโนโลยี
- เรี ยนแบบศึกษาจากต้นแบบจริ ง

50

- การเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเองโดยศึ ก ษาจาก
บทเรี ยนออนไลน์
- ฝึ กปฏิบตั ิ

80

50

20

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

1((1)-0-2)

-

-

Team based

50

50

-

100

-

142-239 ศิลปะการดาเนินชีวติ

3((3)-0-6)

20

-

Scenario based

50

-

30

100

-

895-001 พลเมืองที่ดี

2((2)-0-4)

-

-

50

20

30

100

-

70

-

30

100

-

875-101 ประโยชน์เพือ่ นมนุษย์

สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ

- การเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา
- การเรี ยนรู ้แบบแผนผังความคิด
950-102 ชีวติ ที่ดี

3((3)-0-6)

-

-

1((1)-0-2)

40

-

Team based

40

-

20

100

-

2((2)-0-4)

20

60

-

-

-

20

100

-

Think-Pair-Share, Analysis or
reactions to videos, Analyze case
studies, Problem-based learning

สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ การรู้ ดจิ ทิ ลั
142-121 โลกแห่งอนาคต
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- การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดิ ีโอ

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

2((2)-0-4) -

200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว

2((2)-0-4)

30

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ ยุคดิจิตลั

2((2)-0-4)

315-201 ชีวติ แห่งอนาคต

2((2)-0-4)

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

Brainstorming, Discussing, Group
work, Peer teaching

50

10

20

100

-

20

Team based learning

10

10

30

100

-

20

30

- Case based: ใช้ตวั อย่างจริ ง จาก
หลากหลาย applications
- Team based learning: กาหนด
โจทย์ pain point แล้วให้นกั ศึกษา
กาหนดและวางแผนการค้นคว้า
และเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้ซ่ ึงคาตอบ
- Scenario base: ใช้ tools ระดับ
สากล ในการสร้างสถานะการณ์
problem base เพื่อให้แก้ปัญหา
ตามสถานะการณ์ที่ระบบ
กาหนดให้

40

5

5

100

-

-

50

-

-

10

40

100

-

20
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142-225 ปัจจัยที่ 5

รวม

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

40

Team based

10

20

30

100

-

472-115 ฉันต้องรอด

2((2)-0-4)

-

40

Team based

40

-

20

100

-

472-113 ดาบสองคม

2((2)-0-4)

40

-

Team based + Case based

30

-

30

100

-

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา

2((2)-0-4)

-

20

Scenario based, Team based

50

-

30

100

-

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์

2((2)-0-4)

20

60

-

-

-

20

100

-

142-129 คิดไปข้างหน้า

2((2)-0-4)

20

60

-

-

-

20

-

-

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล

2((2)-0-4)

-

24

Case based, Team based

60

16

-

100

-

322-100 คานวณศิลป์

2((2)-0-4)

50

10

Case based

10

10

20

100

-

472-114 กบนอกกะลา

2((2)-0-4)

50

10

Team based

20

-

20

100

-

472-118 เงินในกระเป๋ า

2((2)-0-4)

10

20

Team based + Case based

30

-

40

100

-

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์

2((2)-0-4) -

- มอบหมายงาน และนาเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

25

-

50

100

-

-

161

345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

2((2)-0-4)

-

-

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

- ดูวดิ ีโอ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนรู ้
ตามประเด็นที่กาหนด

25

- ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์

70

-

30

100

-

70

-

30

100

-
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895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข

รวม

ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
- Case based- การอภิปรายกลุ่มย่อย
-การค้นคว้าในชั้นเรี ยนและนอกชั้น
เรี ยน
- การจัดโครงการเพื่อการเรี ยนรู ้
895-012 การคิดเชิงบวก

2((2)-0-4)

-

-

- ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
- Case based- การอภิปรายกลุ่มย่อย
-การค้นคว้าในชั้นเรี ยนและนอกชั้น
เรี ยน
- การจัดโครงการเพื่อการเรี ยนรู ้

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

-

30

100

-

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

-

-

- Cooperative learning

20
40
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- การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยน
- การเรี ยนรู้แบบใช้เกม

10

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

20

-

- Think-Pair-Share, Team based,
Discussions, Role-play
- การฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด
(Guided Practice)

30

-

50

100

-

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้

2((2)-0-4)

20

-

การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น (Think-Pair-Share)การฝึ กปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กาหนด (Guided
practice)Cooperative learning

30

-

50

100

-

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั

2((2)-0-4)

-

-

Think-Pair-Share, Cooperative
learning

60

-

40

100

-

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

2((2)-0-4)

-

-

การค้นคว้าและการนาเสนอการเรี ยน

50

-

50

100

-

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

แบบร่ วมมือการแลกเปลี่ยนความคิด

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
1((1)-0-2)

-

20

ฝึ กปฏิบตั ิท่ารา ฝึ กปฏิบตั ิการแต่งกาย
และได้กาหนดเพลงให้ฝึกคิดประดิษฐ์
ท่าราและออกแบบการแสดง ใน
รู ปแบบการทางานคนเดียวและเป็ น
ทีม

20

10

50

100

-

142-135 พับเพียบเรี ยบร้อย

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-136 ปั้นดินให้เป็ นดาว

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-137 ใครๆ ก็วาดได้

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

142-138 มนต์รักเสี ยงดนตรี

1((1)-0-2)

-

-

Case based

90

-

10

100

-

142-139 ท่องโลกศิลปะ

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-234 โลกสวย

1((1)-0-2)

-

-

Task based, Community based

90

-

10

100

-

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดา

1((1)-0-2)

-

-

Case based

90

-

10

100

-
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061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

1((1)-0-2)

30

-

Team based

20

30

20

100

-

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น

1((1)-0-2)

30

-

Team based

30

30

10

100

-

472-117 สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข

1((1)-0-2)

40

20

Team based

20

10

10

100

-

895-020 ขิมไทย

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-021 ร้อง เล่น เต้นรา

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-022 จังหวะจะเพลง

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-023 กีตาร์

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-024 อูคูเลเล่

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-025 ฮาร์โมนิกา

1((1)-0-2)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ

70

-

30

100

-

165

340-162 สุ นทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

- Team based

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือการนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน/ห้องเรี ยนการสะท้อนคิด
การฝึ กปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ

70

-

30

100

-

895-027 อรรถรสภาษาไทย

1((1)-0-2)

-

-

- สื่ อวิดีโอ,อินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
- Creativity-based Learning (CBL)

80

10

10

100

-

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์

1((1)-0-2)

10

-

ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม

80

-

10

100

-

895-030 ว่ายน้ า

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ
เกม

70

-

30

100

-

895-031 เทนนิส

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ
เกม

70

-

30

100

-

895-032 บาสเกตบอล

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ
เกม

70

-

30

100

-
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895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ
เกม

70

-

30

100

-

895-034 ลีลาศ

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ
เกม

70

-

30

100

-

895-035 เปตอง

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะเกม

70

-

30

100

-

895-036 ค่ายพักแรม

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะเกม

50

10

40

100

-

895-037 แบดมินตัน

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะเกม

70

-

30

100

-

895-038 เทเบิลเทนนิส

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะเกม

70

-

30

100

-

895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ

1((1)-0-2)

-

-

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือทบทวนทักษะ

70

-

30

100

-

2((2)-0-4)

-

60

-

40

100

-

Game Based Learningวิดีโอ
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895-033 กรี ฑา

รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

-

การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนรู ้แบบ
เขียนสะท้อนคิด การเรี ยนรู ้แบบการ

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

-

30

100

-

ใช้เกม

2((2)-0-4

-

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน

2((2)-0-4)

15

-

- Think-Pair-Share
- Cooperative learning
- Discussions

35

-

50

100

-

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ

2((2)-0-4)

-

-

- Think-Pair-Share
- Concept mapping
- Collaborative learning group
and sharing
- Guided practice
- Student generated exam questions

5
15
15

-

40

100

-

890-011 อ่านได้ใกล้ตวั

-

30

30
5
5

20
5
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- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
- การเรี ยนแบบร่ วมมือ
- การเรี ยนรู ้แบบการใช้เกม
- การเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนสร้าง
แบบทดสอบ

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

-

Cooperative learning, Guided
Practices

50

-

50

100

-

890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ
จริ ง

2((2)-0-4)

-

-

- การฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด
(Guided practice)
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

50

-

50

100

-

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

-

-

- Non-scripted role-play
- VDO
- Collaborative learning
- Thinking and reasoning

14
7
38
7

-

34

100

-

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์บทฟัง/

70

-

30

100

-

วิดีโอ- การปฏิบตั ิ
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็ นภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

15

-

Team-based learning, Think-pairshare, presentation and reflection,
student-led review sessions

55

-

30

100

-

890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative

30

-

50

100

-
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890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

learning)
- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
(Think-Pair-Share)

2((2)-0-4)

890-025 ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษาต่อ

2((2)-0-4

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

-

20

-

-

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

-

50

100

-

20

- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative
learning)
- การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดี ีโอ
(Analysis or reactions to videos)
- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
(Think-Pair-Share)

20

- Team-based learning (co-

40

-

40

100

-

10
30
30

-

30

100

-

20

10

operative learning)
- Guided practice
-

-

- Cooperative learning
- Think-Pair-Share
- Analyze case study
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890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ

รวม

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

2((2)-0-4

-

-

- Cooperative learning

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

20

-

80

100

-

- Discussions

2((2)-0-4)

10

-

Team-based, Think-pair-share,
Guided practices

40

-

50

100

-

890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว

2((2)-0-4)

-

-

- Cooperative learning
- Student-led review sessions
- Field trip

20
20
20

-

40

100

-

890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและ
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่

2((2)-0-4)

20

-

- Think-Pair-Share
- Cooperative learning
- Discussions

30

-

50

100

-

50

-

50

100

-

- การฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด
(Guided Practice)

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน

2((2)-0-4)

-

-

Guided practice, learning by
doing, hands-on experience, task-
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890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

based, scenario-based, critical
thinking
2((2)-0-4)

-

-

Team-based learning, scenariobased learning, Think-pair-share,
student-led review sessions

60

-

40

100

-

890-050 แปลสิ กูเกิล

2((2)-0-4)

5

20

- Think-Pair-Share
- Discussions

25

-

50

100

-

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา

2((2)-0-4)

25

20

- Think-Pair-Share
- Project
- Discussions

20

15

20

100

-

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั

2((2)-0-4)

-

-

- Think-pair-share
- Project
- Copperative learning
- Discussion

60

-

40

100

-
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890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

-

- Think-Pair-Share
- Project
- Cooperative learning
- Discussions

50

-

50

100

-

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษาต่อ

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้เป็ นทีม
- การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
- Discussions
- ฝึ กปฏิบตั ิ

60

-

40

100

-

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

2((2)-0-4)

-

-

- Think-Pair-Share

50

-

50

100

-

50

-

50

100

-

50

-

50

100

-
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890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

- Cooperative learning
- Role-play

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

-

-

- Think-Pair-Share
- Cooperative learning
- Role-play

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน

2((2)-0-4)

-

-

- Think-Pair-Share

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

- Cooperative learning
- Role-play

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยนความ
คิด (Think-Pair-Share)

50

-

50

100

-

- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative

learning group) เช่น Role Play
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความ
คิด (Think-Pair-Share)
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Collaborative learning group) เช่น
Role Play

50

-

50

100

-

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความ
คิด (Think-Pair-Share)
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Collaborative learning group) เช่น

50

-

50

100

-
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891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

Role Play

2((2)-0-4)

-

-

Cooperative learning ,Think-PairShare, Role-play

50

-

50

100

-

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

-

-

Cooperative learning, Think-PairShare, Role-play

70

-

30

100

-

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว

2((2)-0-4)

-

-

- Cooperative learning

70

-

30

100

-

70

-

30

100

-

70

-

30

100

-

- Think-Pair-Share
- Role-play

891-033 ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์

2((2)-0-4)

-

-

- Cooperative learning
- Think-Pair-Share
- Role-play

891-034 ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์

2((2)-0-4)

-

-

- Cooperative learning
- Think-Pair-Share
- Role-play
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891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

-

Scenario based and game based
learning

50

-

50

100

-

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

-

-

Scenario based and game based
learning

70

-

30

100

-

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน

2((2)-0-4)

-

-

Scenario based and game based
learning

70

-

30

100

-

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น

2((2)-0-4

-

-

- การฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด
(Guided Practice)
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative
learning)
- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
(Think-Pair-Share)

30

-

50

100

-

- Team based
- การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
(Think-Pair-Share)

30
30

-

40

100

-

895-040 จิตวิทยาความรัก

2((2)-0-4)

-

-

10
10
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891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

-

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
กรณี ศึกษา การอภิปรายกลุ่ม
ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรี ยน

70

-

30

100

-

895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยในศตวรรษ
ที่ 21

2((2)-0-4)

-

-

- กรณี ศึกษาหรื อสถานการณ์จาลอง
Scenario based learning
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน Team based learning

25

-

50

100

-

- กรณี ศึกษาหรื อสถานการณ์จาลอง
Scenario based learning
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน Team based learning

25

-

50

100

-

- กรณี ศึกษาหรื อสถานการณ์จาลอง,

25

-

50

100

-

895-043 การใช้ภาษาไทย

895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย

2((2)-0-4

2((2)-0-4)

-

-

-

-
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895-041 ปรัชญาจริ ยะ

25

25

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

25
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Scenario based learning
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน Team based learning

รวม

895-045 ทักษะการสื่ อสาร

2((2)-0-4)

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

895-046 ความคิดและการสื่ อสาร

2((2)-0-4)

-

-

- กรณี ศึกษาหรื อสถานการณ์จาลอง,

25

-

50

100

-

Scenario based learning
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

25

Team based learning
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

2((2)-0-4)

-

-

ดูภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ คิดและ
วิเคราะห์เรื่ องราวในภาพยนตร์ กบั ความ
จริ งในประวัติศาสตร์

50

-

50

100

-

895-048 การวาดเส้นและระบายสี

2((2)-0-4)

40

-

สร้างสรรค์ภาพจิตนาการ

30

-

30

100

-

895-049 ศิลปะกับความสุ ข

2((2)-0-4)

30

-

สร้างสรรค์ศิลปะเป็ นกลุ่ม

30

-

40

100

-

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

20

-

อภิปรายกรณี ศึกษา

50

-

30

100

-

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย

2((2)-0-4)

20

-

วิพากษ์ปรากฏการณ์วฒั นธรรมสมัยใหม่

60

-

20

100

-

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- การเรี ยนรู้สถานการณ์จาลอง

20

-

40

100

-

- การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- การเรี ยนรู้สถานการณ์จาลอง

20

-

40

100

-

- การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- การเรี ยนรู้สถานการณ์จาลอง

20

-

40

100

-

- ลงพื้นที่/ทัศนศึกษาแหล่งมรดกโลก

50

-

50

100

-

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา

895-054 การเรี ยนรู ้ผา่ นการท่องเที่ยวแบบประหยัด

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก

2((2)-0-4)

2((2)-0-4

2((2)-0-4)

-

-

-

-

-

-

20
20

20
20

20
20
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895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒั นธรรม

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

(ตามความต้องการของนักศึกษา)

2((2)-0-4)

-

-

- ลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาและ
หาดใหญ่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

50

-

50

100

-

895-057 ดนตรี ไทย

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-058 สังคีตศิลป์ ไทย

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-059 ดนตรี ตะวันตก

2((2)-0-4)

-

-

- การเรี ยนรู ้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
- Team based

70

-

30

100

-

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ

2((2)-0-4)

-

-

- เกม
- การเรี ยนรู ้แบบทักษะ
- วิดีโอ

70

-

30

100

-

895-061 ฟิ ตและเฟิ ร์ม

2((2)-0-4)

-

-

- เกม
- การเรี ยนรู้แบบทักษะ

70

-

30

100

-
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895-056 สงขลาศึกษา

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

- วิดีโอ

2((2)-0-4)

-

-

- เกม
- การเรี ยนรู้แบบทักษะ
- วิดีโอ

70

-

30

100

-

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้

2((2)-0-4)

-

-

- เกม
- การเรี ยนรู้แบบทักษะ
- วิดีโอ

70

-

30

100

-

895-070 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต

2((2)-0-4)

-

-

- ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์ ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู้
- กรณี ศึกษา
- การอภิปรายกลุ่ม
- ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรี ยน

70

-

30

100

-

315-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2((2)-0-4)

-

40

-

-

20

40

100

-

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี

2((2)-0-4)

-

20

Case based

10

20

50

100

-

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวติ

2((2)-0-4)

-

-

ทารายงาน/นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

30

20

50

100

-
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895-062 ลดเวลานัง่ เพิม่ เวลายืน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

2((2)-0-4)

-

-

ทารายงาน/นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

30

20

50

100

-

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ

2((2)-0-4)

-

30

Case based, Team based

30

30

10

100

-

336-214 กินดี ชีวติ ดี

2((2)-0-4)

-

-

มอบหมายงาน

10

70

20

100

-

336-215 ชีวติ ปลอดภัยจากสารพิษ

2((2)-0-4)

-

-

Team based

6.67

93.33

-

100

-

336-216 ยาและสุ ขภาพ

2((2)-0-4)

-

-

-

-

80

20

100

-

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ
การดาเนินชีวติ ประจาวัน

2((2)-0-4)

-

15

การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรี ยน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด

35

-

50

100

-

874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

2((2)-0-4)

-

15

การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรี ยน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด

35

-

50

100

-

874-194 ภาษีอากรกับชีวติ

2((2)-0-4)

-

15

การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรี ยน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด

35

-

50

100

-

874-195 สิ ทธิมนุษยชนกับความเป็ นพลเมือง

2((2)-0-4)

-

15

การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรี ยน
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด

25

10

50

100

-
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340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวติ ประจาวัน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

001-131 สุ ขภาวะกายและจิต

2((2)-0-4)

45

-

- Team based
- Scenario based

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

-

-

100

-

33.33

6.67

40

100

-

190-404 ธรรมชาติบาบัด

2((2)-0-4)

20

0

Team based learning

001-101 อาเซียนศึกษา

2((2)-0-4)

-

30

ใช้สื่อ/วิดีโอประกอบการจัดการเรี ยนรู้
การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรี ยน

40

-

30

100

-

142-111 ยกเครื่ องเรื่ องอังกฤษ

2((2)-0-4)

-

-

Task based

50

30

20

100

-

142-112 อังกฤษออนแอร์

2((2)-0-4)

-

-

Task based

50

30

20

100

-

142-115 ภาษาอังกฤษสาหรับพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1((1)-0-2)

-

-

Task based

50

30

20

100

142-116 อังกฤษจริ ตจะก้าน

1((1)-0-2)

-

-

Task based

50

30

20

100

-

142-211 อังกฤษกันทุกวัน

2((2)-0-4)

30

-

Task based

30

20

20

100

-

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล

2((1)-2-3)

30

-

Task based

30

20

20

100

-

142-214 ภาษาสื่ อและศิลปะการเล่าเรื่ อง

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

-
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50
5

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

1((1)-0-2)

20

70

-

-

-

10

100

-

142-226 การออกแบบการนาเสนอแบบสร้างสรรค์
สาหรับการประชุมวิชาการและการสื่ อสาร

1((1)-0-2)

20

70

-

-

-

10

100

-

142-227 ทาเงินด้วย Youtube

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
สร้างแบรนด์

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-229 การจัดการสื่ อโฆษณาออนไลน์

1((1)-0-2)

90

-

-

-

-

10

100

-

142-238 ตะลอนทัวร์

2((2)-0-4)

-

-

80

-

-

20

100

-

322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1

3((3)-0-6)

-

-

50

-

50

100

-

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

4((4)-0-8)

50

100

-
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142-224 สื่ อสร้างสรรค์สาหรับการนาเสนอผลงาน
วิชาการ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิมอบหมายงาน
การแลกเปลี่ยนความคิด

Case based

50

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

4((4)-0-8)

875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

4((4)-0-8)

-

875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

4((4)-0-8)

875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

50

100

-

Case based

50

-

Case based

50

-

50

100

-

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

4((4)-0-8)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

4((4)-0-8)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

3((3)-0-6)

-

-

Case based

60

-

40

100

-

875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

70

-

30

100

-

875-211 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์

3((2)-3-4)

40

-

Case based

30

-

30

100

-

875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์
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875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

รวม

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

30

100

-

50

100

-

3((3)-0-6)

35

-

Case based

35

875-215 การวิเคราะห์โครงการ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

875-222 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

875-223 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3((3)-0-6)

15

-

Case based

25

10

50

100

-

875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-232 ระบบธนาคารกลาง

3((3)-0-6)

-

-

Case based

70

-

30

100

-

875-233 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
เอเชียตะวันออก

3((3)-0-6)

25

-

Case based, Team based

25

-

50

100

-

875- 235 เศรษฐกิจจีน

3((3)-0-6)

-

-

Case based

60

-

40

100

-

875-236 เศรษฐกิจการค้าชายแดน

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-241 ระบบการเงินฐานราก

3((3)-0-6)

20

-

Case based, Team based,

30

50

100

-

-
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875-214 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

Scenario based
3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

50

-

50

100

-

875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

40

10

50

100

-

875-244 เศรษฐกิจชุมชน

3((1)-4-4)

50

-

Case based, Team based

25

-

25

100

-

875-251 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทาง
เศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-313 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-
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875-242 เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจในครัวเรื อน

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

3((3)-0-6)

Case based

50

50

100

875-323 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา

3((3)-0-6)

-

-

Team based, Scenario based

50

-

50

100

-

875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-326 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-327 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

50

-

50

100

-

875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ ง

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-331 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลัก
เศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-
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875-316 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

875-334 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-335 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-341 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

20

-

Case based, Team based

30

-

50

100

-

875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบัน

3((3)-0-6)

20

-

Case based, Team based,
Scenario based

30

-

50

100

-

875-351 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-352 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-353 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-354 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-411 เศรษฐมิติ 1

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-412 เศรษฐมิติ 2

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-
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875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

3((2)-2-5)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-414 ทฤษฎีการตัดสิ นใจ

3((3)-0-6)

25

-

Case based

40

-

35

100

-

875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ

3((3)-0-6)

-

-

Team based, Scenario based

50

-

50

100

-

875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร

3((3)-0-6)

-

-

Team based, Scenario based

50

-

50

100

-

875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา

3((3)-0-6)

-

-

Team based, Scenario based

50

-

50

100

-

875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น

3((3)-0-6)

-

-

Team based, Scenario based

50

-

50

100

-

875-431 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

-

-

Case based, Team based

50

-

50

100

-

875-432 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-433 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

20

Case based, Team based,
Scenario based

30

-

50

100

-

875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม

3((3)-0-6)

25

10

Case based, Team based,
Scenario based

15

-

50

100

-
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875-413 เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

3((3)-0-6)

20

10

Case based, Team based,
Scenario based

20

-

50

100

-

875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

3(0-9-0)

100

-

-

-

-

-

100

-

875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

100

-

-

100

-

875-453 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์

3((x)-y-z)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

50

-

50

100

-

875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์

300 ชัว่ โมง

-

-

ลงพื้นที่

100

-

-

100

-

875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา

30 ชัว่ โมง

-

20

Case based, Scenario based

30

-

50

100

-

875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

6(0-36-0)

100

-

-

-

-

-

100

-

-

Case based

50

-

50

100

-

3. หมวดวิชาฝึ กงาน

4. รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการ

3((3)-0-6)

-
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875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

ไม่ได้จดั
การเรี ยนรู้
แบบเชิงรุ ก
(ระบุเหตุผล)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้ แบบทฤษฎี
ร้อยละของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก

ร้อยละของการ
จัดการ เรี ยนรู้
แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
project problem
social
based based เช่น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวิธีการจัดการเรี ยนรู ้)
learning learning
ร้อยละ

รวม

ระบุร้อยละ

ร้ อยละ 100

ประยุกต์ใช้

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

Case based

50

-

50

100

-

876-105 ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน

5((2)-6-7)

-

-

Case based, Team based,
Scenario based

50

-

50

100

-
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876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ภาคผนวก จ
ข้ อมูลรายวิชาทีจ่ ัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสู ตร
84 หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)
42 หน่วยกิต
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน
หน่ วยกิต

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

1. กลุ่มวิชาแกน
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

4((4)-0-8)

10

875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

4((4)-0-8)

10

875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

4((4)-0-8)

10

875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

4((4)-0-8)

10

875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

4((4)-0-8)

10

875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์

10

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

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

875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

20
10

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี
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รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพเลือก (เฉพาะวิชาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์ )
875-211 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์
3((2)-3-4)

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

30

3((3)-0-6)

875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1

3((3)-0-6)

875-214 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2

3((3)-0-6)

875-215 การวิเคราะห์โครงการ

3((3)-0-6)

875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น

3((3)-0-6)

10

875-222 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

10

875-223 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3((3)-0-6)

875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

3((3)-0-6)

10

875-232 ระบบธนาคารกลาง

3((3)-0-6)

20

875-233 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
875-234 เศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอาเซียน
และเอเชียตะวันออก
875- 235 เศรษฐกิจจีน

3((3)-0-6)

20

875-236 เศรษฐกิจการค้าชายแดน

3((3)-0-6)

20

3((3)-0-6)
20
20
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875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น

3((3)-0-6)

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

875-241 ระบบการเงินฐานราก
875-242 เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจใน
ครัวเรื อน
875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

3((3)-0-6)

20

875-244 เศรษฐกิจชุมชน

3((1)-4-4)

60

875-251 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม
875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์
875-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น

3((3)-0-6)

10

875-313 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ

3((3)-0-6)

875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3

3((3)-0-6)

875-316 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3

3((3)-0-6)

875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น

3((3)-0-6)

15

875-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

3((3)-0-6)

15

875-323 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

15

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

20

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

กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต

875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา

3((3)-0-6)

875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

3((3)-0-6)

875-326 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

3((3)-0-6)

875-327 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

3((3)-0-6)

875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
875-331 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลัก
เศรษฐศาสตร์
875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง

3((3)-0-6)

875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

875-334 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3((3)-0-6)

10

875-335 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

3((3)-0-6)

10

875-341 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

3((3)-0-6)

875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบัน

3((3)-0-6)

30

875-351 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

3((3)-0-6)

10

875-352 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

3((3)-0-6)

875-353 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

3((3)-0-6)

10
15

15
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3((3)-0-6)

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

30

3((3)-0-6)
10

10

กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
875-354 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
875-411 เศรษฐมิติ 1

หน่ วยกิต

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
10

3((3)-0-6)

875-413 เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์

3((2)-2-5)

875-414 ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย
ของภาครัฐ
875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร

3((3)-0-6)

3((3)-0-6)

10

875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา
875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนา
ท้องถิ่น
875-431 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

3((3)-0-6)

10

875-432 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
875-433 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

3((3)-0-6)
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875-412 เศรษฐมิติ 2

3((3)-0-6)

3((3)-0-6)

10

3((3)-0-6)

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

10
20
20

กระบวนการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
จานวน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อม
875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

การกาหนด
ประสบการณ์
ก่อน
การศึกษา

การเรียน
สลับกับการ
ทางาน

สหกิจศึกษา การฝึ กงานที่เน้ น หลักสู ตรร่ วม
พนักงาน
การบรรจุให้
การเรียนรู้ หรื อ การ มหาวิทยาลัยและ ฝึ กหัดใหม่ หรื อ ทางานหรื อการ
ติดตามพฤติกรรม อุตสาหกรรม
พนักงาน
ฝึ กเฉพาะ
การทางาน
ฝึ กงาน
ตาแหน่ ง

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การฝึ กปฏิบัติ
งานจริงภาย
หลังสาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

20

3((3)-0-6)

10

875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

3(0-9-0)

50

875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

3((1)-4-4)

875-453 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์

3((x)-y-z)

198

199

ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้าวิจัยหรื อการแต่ งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
1. ชื่ อ
นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3909900072703
วุฒิการศึกษา
- Ph.D (1st Hons, Political and Development Economics), 2010.
Université Montpellier I, 2010
- Master de Recherche-Mention Honarable (Économie et Gestion du
Développement Agricole, Agro-alimentaire et Rural), Université
Montpellier I, 2005
- พศ.ม. (เกียรตินิยมดี) (สาขาเศรษฐศาสตร์ แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
และ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2538
- บช.บ. (การบัญชีตน้ ทุน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2529
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-223 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์
875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
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((3)-0-6)

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ผลงานวิชาการ
Tran Thi Lan, Sopin Jirakiatikul (co-author), Kuaanan Techato, Le Duc Niem. (2020). “Opportunities for the
Development of Rooftop Solar Electricity in Vietnam.” International Journal of Advanced Science
and Technology, 29(7): 8594-8605. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/24944.
Hoa, A. X.* – Techato, K. – Dong, L. K. – Vuong, V. T. – Sopin, J.* (Corresponding Author), (2019).
“Advancing Smallholders’ Sustainable Livelihood through Lingkages among Stakeholders in the
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Cassava (Manihot Esculenta Crantz) Value Chain :The Case of Dak Lak Province, Vietnam” Applied
Ecology and Environmental Research 17(2):5193-5217.
DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1702_51935217
Tran Thi Lan, Kuaanan Techato and Sopin Jirakiattikul*(Corresponding Author), (2019). “The Challenge of
Feed-In-Tariff (FIT) Policies Applied to the Development of Electricity from Sustainable Resources –
Lessons for Vietnam” International Energy Journal 19 (2019) 199 – 212. www.rericjournal.ait.ac.th
Xuan Hoa Ao, Trinh Vuong Vu, Khac Dong Le, Sopin Jirakiattikul (co-author) and Kuaanan Techato (2019).
“An Analysis of the Smallholder Farmers’ Cassava (Manihot esculenta Crantz) Value Chain through a
Gender Perspective: the Case of Dak Lak Province, Vietnam” Cogent Economics & Finance (2019),
7:1645632. : 1-16. https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1645632.
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โสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้เขียนหลัก)เอมอร เจียรมาศและ นวิยา ยศวิไล (2561)“การกาหนดภาพอนาคตการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” วารสารมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ที่ 26(52) กันยายน- ธันวาคม 2561 หน้า 119-142.
วิไล จันทร์ แนมและโสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้เขียนหลัก) (2560) การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการบริ การผูป้ ่ วย
โรคทางตา แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Academic Services Journal, Prince of Songkla University ปี ที่ 28 ฉบับที่
2 พ.ศ. 2560 หน้า 130-143.
โสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้เขียนหลัก), ธัญรดี ทวีกาญจน์, วินิสสา อุชชิน, ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ และ ณัฐช์นิชา
ตั้งวีรัตน์กร (2560)“การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กับการคุม้ ครองทางสังคมอย่างไม่เป็ นทางการ
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มานุษยวิทยา 36(1): มกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 79-100
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ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ ระชุ มวิชาการ (Proceedings)
Lamin K. Marong, Sopin Jirakiattikul, Kua-anan Techato (2018). "Future Expansion Path of the National
Electricity System Using MESSAGE" ASSURING SUSTAINABILITY via University with
Research: Towards a sustainable development (ASSURE 2018) International Conference, Ranong
Room Siam Oriental Hotel, Hat Yai, Songkhla, Thailand (17 August, 2018): 49-50.
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2. ชื่ อ นายสมัย โกรทินธาคม
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3101400101194
วุฒิการศึกษา
- ปร.ด. (สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-103 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย
875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-323 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
875-331 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
875-432 เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ

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

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
สมัย โกรทินธาคม (2562) “บทปริ ทศั น์หนังสื อ Liquidated: An Ethnography of Wall Street.”
วารสารสหวิทยาการ, ปี ที่ 16, ฉบับที่ 2 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562), หน้า 8-27.
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3. ชื่ อ
นางสาวพิชญา บุญศรีรัตน์
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3909800078076
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Economics), University of Massachusetts Amherst, USA, 2557
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2541
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และเอเชียตะวันออก
3((3)-0-6)
875-244 เศรษฐกิจชุมชน
3((1)-4-4)
875-341 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
875-441 เศรษฐศาสตร์ การเมืองเบื้องต้น
3((3)-0-6)
875-442 เศรษฐศาสตร์ การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม
3((3)-0-6)
875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
3((3)-0-6)
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ผลงานวิชาการ
Jaitang, C., Maneejuk, P., & Boonsrirat, P. (2021). Sustainable Entrepreneurship on Thailand's SMEs. In
S. Sriboonchitta, V. Kreinovich, & W. Yamaka, Behavioral Predictive Modeling in Economics.
Chiang Mai: Springer International Publishing. Hard Cover ISBN: 978-3-030-49727-9. eBook
ISBN: 978-3-030-49728-6.
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2563 หัวข้ อ 6.2.3)
อารี วิบูลย์พงศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั ไชยยะ คงมณี พิชญา บุญศรี รัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และ
คณะ. (2560). โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดนระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579). กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . (รายงานฉบับ
สมบูรณ์). 1-270 หน้า
https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf
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4. ชื่ อ
นายปฐมวัตร จันทรศัพท์
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3101702311183
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Economics), University of Hawaii at Manoa, 2559
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-103 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น
875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์
875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3

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

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ปฐมวัตร จันทรศัพท์, โชติมา พรสว่าง, แพรวตา ใจจม และ ปัณณาสา คุณาประภานันท์ (2561)
“รู ปแบบการได้รับข้อมูลต่อพฤติกรรมการบริ จาค” การประชุ มวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์
ครั้งที่ 12, วันที่ 13 กรกฎาคม 2561, หน้า 463-473
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5. ชื่ อ
นางสาวจริยภัทร รัตโณภาส
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 5-3906-90006-88-1
วุฒิการศึกษา - ศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
- ศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-101
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
875-103
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-221 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะเบื้องต้น
875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
3((1)-4-4)
3((3)-0-6)
3((0)-0-9)

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ผลงานทีน่ าเสนอทีป่ ระชุ มวิชาการ
จริ ยภัทร รัตโณภาส และกนิ กนันต์ กล้าหาญ. (2563). ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบบริ การสั งคมในรายวิชาศึ กษา
ทั่ วไปเพื่ อพั ฒ นาทั กษะชี วิ ต ที่ จ าเป็ นส าหรั บ นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 1. การประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
ศึกษาศาสตร์ วจิ ยั ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเสมอภาค”, 787-798
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ภาคผนวก ช
ข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุ วรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. หลักสู ตรใหม่น้ ีมีความน่าสนใจ คือ การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่
มีความหลากหลายได้เลือกเรี ยนสิ่ งที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความ
สนใจ ความต้องการ และอนาคตของเส้นทางอาชีพของตนเองได้
มากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถออกแบบแผนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
สาหรับตนเองได้
2. จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตร คือ 120 หน่วยกิต โดยหน่วยกิ
ตของวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ และวิชานอกคณะเศรษฐศาสตร์ มี
สัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าเป็ นการจัดทาหลักสู ตรซึ่ ง
ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในปั จจุบนั ที่
ต้องการแรงงานที่มีความรู ้หลากหลาย มากกว่าแรงงานที่มีความรู ้
เฉพาะศาสตร์เดียว
3. การที่หลักสู ตรมีรายวิชาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็ นจุดแข็งที่จะทาให้บณ
ั ฑิตเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์มีความแตกต่างจากบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์จากสถาบันอื่นๆ
4. สิ่ งที่เป็ นความกังวล คือ การปรับหลักสู ตรที่รองรับความต้องการ
ที่หลากหลายของตลาดแรงงานมากขนาดนี้ รวมทั้งยังเปิ ดให้
นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาด้วยตนเองได้เป็ นจานวนมาก (ทั้งวิชาใน
คณะและวิชานอกคณะ) อาจจะทาให้อาจารย์ในสาขาวิชาต้อง
เผชิญความยุง่ ยากในด้านการบริ หารจัดการรายวิชา โดยฉพาะ
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ที่จะมีท้ งั นักศึกษาในหลักสู ตรเก่าและ
นักศึกษาในหลักสู ตรใหม่ สาขาวิชาจึงควรต้องมีการวางแผนใน
การบริ หารจัดการให้ดี
5. ภายใต้หลักสู ตรที่เปิ ดเสรี และมีความหลากหลายนี้ นักศึกษาใน
หลักสู ตรใหม่ จะมีท้ งั กลุ่มที่เรี ยนแบบเน้นวิชาหลัก และกลุ่มที่
เรี ยนแบบคละวิชา ทาให้นกั ศึกษาจะมีความต้องการรับการดูแล
และคาปรึ กษาจากคณะมากกว่าเดิม ระบบงานพัฒนานักศึกษา
ของคณะอาจต้องทางานหนักขึ้นในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา

คาชี้แจงและการดาเนินการ
-

-

-

ทางสาขาวิชาน้อมรับประเด็นข้อกังวล
ดังกล่าวของผูท้ รงคุณวุฒิ และจะเตรี ยมการ
เพื่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยจะทาการสารวจความต้องการ
เปิ ดรายวิชาของนักศึกษาก่อนล่วงหน้า และ
ประชุมอาจารย์ผสู ้ อนในสาขาวิชา เพื่อวาง
แผนการจัดรายวิชา
ทางสาขาวิชาน้อมรับประเด็นข้อกังวล
ดังกล่าวของผูท้ รงคุณวุฒิ และจะดาเนินการ
ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิฯ
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยควรมีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน มีการสารวจความต้องการให้เปิ ดรายวิชาของนักศึกษา
ก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน เป็ นต้น
6. การจัดทาชุดวิชา (Module) “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน” มี
ความน่าสนใจ แต่ควรจะจัดไว้เพื่อรองรับนักศึกษานอกคณะและ
บุคคลภายนอกเป็ นหลักมากกว่า ไม่น่าจะใช้เพื่อการสอนให้กบั
นักศึกษาในคณะ
7. กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 3 (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ การเงิน และระหว่างประเทศ) เป็ นกลุ่มวิชาที่ค่อนข้างใหญ่
และมีรายวิชาที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จะยิ่งทาให้มีความยุง่ ยาก
ในการบริ หารจัดการ เนื่องจากนักศึกษาอาจจะมีขอ้ เรี ยกร้องให้
เปิ ดรายวิชาที่หลากหลายมาก
8. เสนอให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขากลุ่มที่ 2 จากเดิม
“เศรษฐศาสตร์ ภาครั ฐและนโยบายสาธารณะ” เป็ น
“เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการและนโยบายสาธารณะ”

คาชี้แจงและการดาเนินการ

ได้ทาการปรับแก้ตามคาแนะนาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว

ทางสาขาวิชาได้ทาการแก้ไข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพื่อแก้ปัญหา
เรื่ องเงื่อนไขจานวนอาจารย์ประจาสาหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา

ทางสาขาวิชาได้ทาการแก้ไข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพื่อแก้ปัญหา
เรื่ องเงื่อนไขจานวนอาจารย์ประจาสาหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา
9. เสนอให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขากลุ่มที่ 4 จากเดิม
ทางสาขาวิชาได้ทาการแก้ไข โดยยกเลิกการ
“เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ กระแสรอง” เป็ น
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพื่อแก้ปัญหา
“เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ เชิ งสถาบัน”
เรื่ องเงื่อนไขจานวนอาจารย์ประจาสาหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา
10. เสนอให้ปรับการเขียนแนวทางการเรี ยนวิชาชีพเลือกนอกคณะ
ได้ทาการปรับแก้ตามคาแนะนาของ
เศรษฐศาสตร์ สาหรับกรณี ผทู ้ ี่ไม่เน้นกลุ่มวิชาชีพเลือกใน จากเดิม ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทั้งทาการยกเลิกการ
เขียนว่า “สามารถเรี ยนรายวิชาชีพเลือกนอกที่อยู่ในกลุ่มใดก็ได้ ” กาหนดกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เป็ น “สามารถเรี ยนรายวิชาชีพเลือกนอกคณะจากกลุ่มเดียวกันก็ เศรษฐศาสตร์ โดยเปลี่ยนเป็ นการกาหนด
ได้ หรื อจากต่ างกลุ่มกันก็ได้ ”
หลักสู ตรที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยน
วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ได้แทน
เพื่อให้การเลือกรายวิชาของนักศึกษามีความ
ยืดหยุน่ และสามารถออกแบบให้ตรงกับ
ความสนใจของตนเองได้มากขึ้น
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. การออกแบบหลักสู ตรโดยให้นกั ศึกษามีเสรี ภาพในการเลือกวิชา
เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ถือเป็ นหลักการที่สาคัญสาหรับยุคปัจจุบนั
ทั้งนี้ สาขาวิชาควรมีระบบการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาด้วย
เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจไม่มีความพร้อม ไม่มนั่ ใจ หรื อไม่มี
ข้อมูลมากเพียงพอสาหรับการตัดสิ นใจ
2. การที่จะให้มีนกั ศึกษามาเรี ยนในหลักสู ตรมากขึ้น จาเป็ นต้องให้
นักศึกษาในพื้นที่ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจภาคใต้ และนักศึกษาต้องรู ้วา่ เมื่อเรี ยนแล้วตนเองจะ
สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กบั พื้นที่ภาคใต้ได้บา้ ง ดังนั้น
นอกจากการชูจุดเด่นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เศรษฐกิจภาคใต้แล้ว
หลักสู ตรควรเน้นด้วยว่าสามารถสอนให้นกั ศึกษานาความรู ้มา
ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ได้
3. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาซึ่ งมีความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบติว
เตอร์ (tutor) ประกอบด้วย ซึ่ งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ใช้
ระบบติวเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาให้แก่
นักศึกษา จึงอยากฝากสาขาให้พิจารณาเรื่ องการนาระบบติวเตอร์
มาใช้เมื่อพร้อม
4. การฝึ กให้นกั ศึกษาพูด เขียน และนาเสนองานเป็ น ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญ โดยจะต้องให้
นักศึกษาได้มีการฝึ กฝนทักษะเหล่านี้ต้ งั แต่ช้ นั ปี ที่ 1 ด้วยการแฝง
กระบวนการเหล่านี้ไว้ในหลายๆวิชา

ทางสาขาวิชาขอน้อมรับข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อนาไปปฏิบตั ิ

ทางสาขาวิชาขอน้อมรับข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อนาไปปฏิบตั ิ

ทางสาขาวิชามีความสนใจในระบบติวเตอร์
แต่ดว้ ยศักยภาพในปัจจุบนั คงยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ แต่ขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวของผูท้ รงคุณวุฒิไว้เพื่อเป็ น
แผนงานระยะยาวของสาขาวิชา
ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
พัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่นกั ศึกษาเช่นกัน
โดยได้กาหนดไว้เป็ น PLO หนึ่ งของ
หลักสู ตร และจะดาเนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอนให้บรรลุตาม PLO ที่วางไว้
5. กระบวนการเรี ยนการสอนปัจจุบนั นั้น ไม่ใช่การ lecture เป็ นหลัก ทางสาขาวิชาจะกระตุน้ ให้อาจารย์ผสู ้ อนใน
แล้ว แต่ตอ้ งเป็ นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รายวิชาต่างๆคานึงถึงความสาคัญของ
นอกจากนั้นการใช้แค่ตาราหลัก (textbook) เพียงเล่มเดียวในการ ประเด็นดังกล่าว และสนับสนุนให้นา
สอนก็ไม่เพียงพอขอเสนอแนะให้อาจารย์พิจารณานางานวิจยั ของ งานวิจยั มาใช้ประกอบการสอนมากยิ่งขึ้น
ประเทศมาใช้สอนรายวิชาให้ได้มากที่สุด ซึ่ งอาจารย์จะต้องมีการ
เตรี ยมการล่วงหน้าเป็ นอย่างดี และต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานด้วย
6. ในเรื่ องของการฝึ กงาน มีความเห็นว่าเป็ นงานหนักของอาจารย์ใน สาขาวิชาจะประสานงานกับคณะใน
สาขา ที่จะต้องเจรจากับสถาบันต่างๆ หรื อหน่วยราชการต่างๆ
ประเด็นนี้ เพื่อเพิ่มความร่ วมมือกับสถาบัน/
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีความสนใจงานในด้านใด
และต้องการให้นกั ศึกษาฝึ กงานทาหน้าที่อะไร ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้เหมาะสมกับที่ตนเอง
สนใจ นอกจากนั้น สาขาวิชาควรมีการติดตามประเมินผลอย่าง
จริ งจังด้วย
7. มีความเห็นว่า ยังมีรายวิชาให้เลือกในหลักสู ตรมากเกินไป อาจ
พิจารณาตัดบางรายวิชาออกบ้าง
8. เห็นด้วยที่กบั การเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา กลุ่มที่ 4
จากเดิม “เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ กระแสรอง”
เป็ น “เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ เชิ งสถาบัน”

คาชี้แจงและการดาเนินการ
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ได้ทาการปรับแก้ตามคาแนะนาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
ทางสาขาได้ทาการแก้ไข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพื่อแก้ปัญหา
เรื่ องเงื่อนไขจานวนอาจารย์ประจาสาหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา
9. สาหรับการชูจุดเด่นของหลักสู ตรในเรื่ องการเรี ยนรู ้เชิงพื้นที่
สาขาวิชาจะสนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนใน
อยากให้อาจารย์มองไปให้ถึง issue based ที่ตอ้ งการจะผลักดัน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณากาหนด issue
ด้วย เพื่อให้อาจารย์และคณะได้มีบทบาทจริ งในการพัฒนาพื้นที่ based ในพื้นที่ให้ชดั เจนตามข้อเสนอแนะ
ของผูท้ รงคุณวุฒิ และจะประสานงานกับ
คณะและกองทุนวิจยั ของคณะเพื่อการ
พัฒนา issue ดังกล่าวให้เกิดเป็ นงานบริ การ
วิชาการและงานวิจยั ของสาขาวิชา และคณะ
ต่อไป
10. แนวทางเพื่อเพิ่มความเป็ นสากลให้กบั หลักสู ตรนั้น สามารถทาได้ สาขาวิชาจะประสานงานและขอรับการ
โดยการจัดสัมมนาร่ วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน หรื อการเชิญ
สนับสนุนจากคณะ เพื่อผลักดันให้เกิด
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาเป็ น visiting professor ถือเป็ น กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
หนทางที่สามารถทาได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก
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3. นายพสุ ธา ระวังสุ ข
รองผู้อานวยการธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานภาคใต้
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คาชี้แจงและการดาเนินการ

1. ควรต้องระวังในเรื่ องของการบริ หารจัดการ เนื่องจากมีรายวิชาให้ ทางสาขาวิชาน้อมรับประเด็นข้อกังวล
นักศึกษาเลือกเรี ยนด้วยตนเองเป็ นจานวนมาก
ดังกล่าวของผูท้ รงคุณวุฒิ และจะเตรี ยมการ
อย่างรัดกุมในการบริ หารจัดการหลักสู ตร
2. ปรัชญาของหลักสู ตร ยังเขียนแค่เรื่ องท้องถิ่นและชุมชน
ได้ทาการปรับแก้ตามคาแนะนาของ
- เสนอให้เพิ่มว่า “บัณฑิตจะต้ องมีศักยภาพในการพัฒนาทั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
ท้ องถิ่นและประเทศ”
- เสนอให้เพิ่มว่า “บัณฑิตจะต้ องมีความพร้ อมที่จะรั บการ
เปลีย่ นแปลง”
3. มีความเห็นว่าความเป็ นสากลของหลักสู ตรยังน้อยไป (หมายถึง สาขาวิชาจะประสานงานและขอรับการ
กิจกรรมและความร่ วมมือกับต่างประเทศ)
สนับสนุนจากคณะ เพื่อผลักดันให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างความเป็ นสากลให้กบั
หลักสู ตร ตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. จากประสบการณ์ในฐานะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต สามารถบอกได้วา่ บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ของหลักสู ตรที่ผ่านมานั้น
มีความสามารถไม่
เป็ นรองสถาบันใด และสามารถปฏิบตั ิงานในองค์กรได้เป็ นอย่าง
ดี
5. เป็ นเรื่ องดีที่หลักสู ตรปรับลดจานวนของวิชาแกน (บังคับ) ลง
และเพิ่มวิชาเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่ งถือว่าตรงกับ
แนวโน้มในปัจจุบนั ที่เน้นเรื่ องการ บูรณาการศาสตร์
6. ในปัจจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการคนที่เข้าใจบริ บทใน
พื้นที่เข้ามาทางาน ดังนั้น จุดเด่นของหลักสู ตรที่มีการเพิ่มรายวิชา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าดีแล้ว
7. การฝึ กฝนทักษะการนาเสนองานให้แก่นกั ศึกษา ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
สาคัญมากเมื่อบัณฑิตออกไปปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนั้นจึงต้องการให้ พัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่นกั ศึกษาเช่นกัน
สาขาวิชาให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
โดยได้กาหนดไว้เป็ น PLO หนึ่ งของ
หลักสู ตร และจะดาเนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอนให้บรรลุตาม PLO ที่วางไว้
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4. นางจินดา วงศ์ สุวรรณวารี
ผู้จัดการภาคใต้ 1 บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. การทาให้นกั ศึกษาของเรา เรี ยนรู ้ภาษา และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งพื้นที่เรามีความใกล้ชิด จะทาให้นกั ศึกษา
ของเรามีโอกาสไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่ องจาก
ปัจจุบนั มีการขยายงานของบริ ษทั ที่แข็งแรงในประเทศไทย ไป
ยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็ นพื้นฐาน
แล้วหากได้ภาษาถิ่น ก็จะทาให้มีจุดเด่นมากขึ้น
2. การจัดแลกเปลี่ยน ให้นกั ศึกษาเราได้มีโอกาสไปเรี ยน หลักสู ตร
สั้นๆ ในกลุ่มประเทศในอาเซี่ ยน

3. เรื่ องความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ความรับผิดชอบ ที่ตอ้ งปลูกฝัง ก่อน
ก้าวสู่ สงั คมของการทางาน

คาชี้แจงและการดาเนินการ
ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้มีการบรรจุวิชา
ด้านภาษามลายูไว้ ซึ่ งนักศึกษาสามารถเลือก
เรี ยนได้ นอกจากนั้นยังมีตวั เลือกวิชาภาษา
อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ดว้ ย เช่น
ภาษาจีน ภาษาภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็ น
ต้น
ที่ผา่ นมานักศึกษาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์
ได้มีโอกาสไปเรี ยน summer course และ
winter course ที่ Asia University ไต้หวัน
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง
2 สถาบัน สาขาวิชาจะประสานงานกับคณะ
เพื่อดาเนินการสนับสนุนในด้านนี้ต่อไป
รวมทั้งจะพยายามสร้างความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อขยายโอกาสให้แก่นกั ศึกษา
ทางสาขาวิชาได้มีการคานึงถึงประเด็นนี้
เช่นกัน โดยได้กาหนดประเด็นนี้ไว้ใน PLO
ของหลักสู ตร
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1. จากการอ่านปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่มีทกั ษะทางด้าน
คณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน ทางคณะอาจจะต้อง
เพิ่มนอกเหนือจากการปรับพื้นฐาน คือ Pre-Test ที่ตอ้ งผ่าน
เพื่อให้นกั ศึกษาเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยน

คาชี้แจงและการดาเนินการ

- สาหรับนักศึกษาที่มีทกั ษะด้าน
ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนนั้น
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการเรี ยนเตรี ยม
ความพร้อมก่อน ซึ่ งนักศึกษาสามารถ
เลือกได้วา่ จะเรี ยนในช่วงภาคฤดูร้อนก่อน
เข้าชั้นปี ที่ 1 หรื อเรี ยนในเทอม 1 ของชั้น
ปี ที่ 1
- นอกเหนือไปจากนั้น งานพัฒนานักศึกษา
ของคณะ ได้มีการติดตามและจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้าน
คณิ ตศาสตร์ให้กบั นักศึกษาด้วย
2. จากรายวิชาไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ ทางคณะอาจต้อง
รายวิชา “ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ”
เพิ่มให้มากกว่า 1 ภาคการศึกษา
เป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไปซึ่ งมหาวิทยาลัย
เช่น ภาคเรี ยนที่ 1 เรี ยนทฤษฎีรวมกับการปฏิบตั ิจริ ง ภาคเรี ยนที่ 2 กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยน สาหรับ
นาเสนอผลลัพธ์ของทฤษฎีน้ นั ๆ ว่าผลเป็ นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ ในส่ วนของหลักสู ตรนั้น มีหลายรายวิชาที่
เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิในชีวิตจริ ง
สามารถรองรับความสนใจในทิศทางนี้ของ
นักศึกษาได้ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ วิชาการวิเคราะห์โครงการ วิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมทั้ง
ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถเลือกราย
วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์จาก
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต ในสาขาวิชา
ต่างๆได้ดว้ ย
3. รายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ถือเป็ นรายวิชาที่ดี ทาให้เกิดการ
สาขาวิชาคานึงถึงความสาคัญของการที่
วิเคราะห์อย่างแม่นยา แต่อาจจะต้องเพิ่มทักษะการนาเสนอใน
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์จะสามารถถ่ายทอด
รู ปแบบทฤษฎีให้มีความ Creative และน่าสนใจมากขึ้น เพื่อที่ให้ องค์ความรู ้ให้แก่บุคคลทัว่ ไปและสาธารณะ
บุคคลอื่นๆได้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจได้
จริ ง
โดยง่าย จึงกาหนดเป้าหมายประการหนึ่ง
ของการผลิตบัณฑิตในหลักสู ตรนี้ คือ การ
ผลิตบัณฑิตที่สามารถนาเสนอ และอธิ บาย
ทางวิชาการได้อยางเป็ นเหตุเป็ นผล
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คาชี้แจงและการดาเนินการ

4. เห็นด้วยกับคณะที่มีวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เนื่องจากองค์กร
ทางานมีความต้องการศาสตร์แขนงนี้ มาใช้ในการทางานเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค/เศรษฐศาสตร์มีความสาคัญ
กับยุค New Normal ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน,VUCA World

สาขาวิชามีอาจารย์ผสู ้ อนที่จบการศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาโดยตรง และเชื่อ
ว่าจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ีให้แก่
นักศึกษาได้เป็ นอย่างดี

5. ควรเพิ่มรายวิชาทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์เป็ นพื้นฐานของ
หลักสู ตร เนื่ องจากการทางานจริ ง
จาเป็ นต้องมีทกั ษะเหล่านั้น เช่น MS Word, MS Excel, MS ppt.
ถือเป็ นโปรแกรมพื้นฐานที่จาเป็ นต้องทราบ ซึ่ งอาจเพิ่ม
โปรแกรมอื่นๆเพิ่มความสามารถของนักศึกษา เช่น โปรแกรม
วิเคราะห์ต่างๆ เป็ นต้น

การฝึ กทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จะถูก
แทรกอยูใ่ นหลายๆรายวิชา ผ่านการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบ Active Learning ซึ่ ง
นักศึกษาจะได้มีโอกาสใช้งานคอมพิวเตอร์
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล การทา Project การ
นาเสนองานในรายวิชาเป็ นต้น นอกจากนั้น
หลักสู ตรยังมีรายวิชาที่สอนการใช้งาน
โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น รายวิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐมิติเบื้องต้น
เป็ นต้น
6. รายวิชาทางด้านทักษะภาษา ถือเป็ นวิชาสาคัญของการทางานจริ ง - นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษที่
ในอนาคต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อาจต้องให้นกั ศึกษาเตรี ยม
นักศึกษาต้องเรี ยนตามจานวนหน่วยกิต
ความพร้อมในระหว่างการศึกษา เช่น ทักษะการอ่าน การพูด การ
บังคับภายใต้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว
สนทนา เป็ นต้น โดยต้องมีตวั ชี้วดั ว่าจากที่นกั ศึกษาได้เรี ยนมา หลักสู ตรได้บงั คับวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาได้เข้าใจและนาไปใช้ได้จริ ง เช่น การทา Project
เพิ่มขึ้นอีก 2 หน่วยกิต เนื่องจากเห็นถึง
วิชาการเป็ นภาษาอังกฤษ สอบ TOEIC เป็ นต้น
ความสาคัญของการเตรี ยมทักษะด้าน
ภาษาให้แก่นกั ศึกษา
- ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมี
โปรแกรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่าน
โปรแกรม “Tell me more” ซึ่ งจะมี
บทเรี ยนที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ เป็ นเกณฑ์หนึ่งสาหรับ
การจบการศึกษาของนักศึกษา
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7. นักเศรษฐศาสตร์ในโลกความเป็ นจริ ง จะมี 2 เส้นทาง นัน่ คือ 1.
สายนักวิชาการ 2.สายกลุ่มวิชาชีพ ซึ่ งในสายวิชาชีพควรต้องผ่าน
การฝึ กงานเพราะว่านักศึกษาจะได้รับการปรับตัวเพื่อเตรี ยมการ
ทางานในอนาคตได้จริ ง ซึ่ งมองว่าหากไม่ได้รับการฝึ กงาน
นักศึกษาจะขาดทักษะการทางานและการปรับตัวในชีวิตจริ ง โดย
เสนอว่านักศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการฝึ กงานจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับคณะ เพราะว่านักศึกษาจะได้ทราบตัวตนและเข้าใจ
ในเส้นทางอาชีพในอนาคต และเมื่อออกมาทางานจริ ง จะได้
ปรับตัวและทางานได้ เพราะในหลายมิติของนักเศรษฐศาสตร์
จาเป็ นต้องทราบมากกว่าที่ได้ศึกษามา

8. เสนอแนะให้คณะ/สาขาวิชาทา MOU กับองค์กรต่างๆที่ส่ง
นักศึกษาไปฝึ กงาน เพื่อให้แน่ใจได้วา่ นักศึกษาจะได้นาสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ไปใช้จริ งกับองค์กร และเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวนักศึกษา
เองและตัวองค์กรด้วย
9. ควรเพิ่มทักษะด้าน Strategic Thinking และ Design Thinking
ให้กบั บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ โดยอาจไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นรายวิชา
แต่จดั เป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้แก่นกั ศึกษาก็ได้

คาชี้แจงและการดาเนินการ
- ในการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร ได้
เลือกใช้ textbook ที่มีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับ รวมทั้งมีเอกสารอ่านประกอบที่
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อให้นกั ศึกษาได้มี
โอกาสทาความคุน้ เคยและพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาของตนเอง
- ถึงแม้การฝึ กงานจะไม่ได้เป็ นข้อบังคับ
ของหลักสู ตร แต่ที่ผา่ นมานักศึกษา
จานวนมากมีความสนใจและเลือกที่จะ
ฝึ กงานในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
โดยหลังจากผ่านการฝึ กงานแล้ว
หลักสู ตรได้จดั ให้นกั ศึกษากลุ่มดังกล่าว
ทาการนาเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ
ในช่วงฝึ กงานให้แก่นกั ศึกษารุ่ นน้อง
ได้รับฟัง ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมที่มีผลตอบ
รับที่ดี เนื่องจากนักศึกษารุ่ นน้องได้รับฟัง
ประสบการณ์จริ งจากรุ่ นพี่ที่ฝึกงาน
มาแล้ว และสามารถช่วยในการเลือก
หน่วยงานฝึ กงานของตนเองได้
- ในบทบาทของสาขาวิชาและคณะ จะ
คานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เป็ นการเพิ่มทางเลือกด้านสถานที่ฝึกงาน
ให้แก่นกั ศึกษาต่อไปด้วย
สาขาวิชาจะประสานงานกับคณะใน
ประเด็นนี้ เพื่อเพิ่มความร่ วมมือกับสถาบัน/
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป
ทางสาขาวิชาขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวของผูท้ รงคุณวุฒิไว้ เพื่อการ
ดาเนินการต่อไปในขั้นตอนการบริ หาร
จัดการหลักสู ตร
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ความคิ ดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีศกั ยภาพการเป็ นผูน้ าใน
การพัฒนาและสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
วัตถุประสงค์ 1) ผลิ ต บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สนองความต้องการกาลังคนของ 1) ผลิ ตบัณฑิ ต ที่ มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่แม่นยา มี ความเข้าใจในหลักการ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สาคัญและข้อจากัดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้แนวคิ ด
2) ผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู ้ทางวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
เครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการ 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่ อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เข้ากับ
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ปรัชญา/
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์
ชื่ อหลักสู ตร หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม: หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่ อปริญญา ภาษาไทย
ชื่อย่อ:
ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ:
B. Econ.
ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการ
ปรัชญา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาคได้อย่างเหมาะสม
เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และทัก ษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาน สามารถเเก้
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีศกั ยภาพการเป็ นผูน้ า
ในการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น

ปรัชญา/
วัตถุประสงค์

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564

แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
3) ผลิ ตบัณ ฑิ ตให้มีความคิ ดสร้างสรรค์ มี ทกั ษะในการสื่ อสาร สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีทกั ษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะภาษาอังกฤษ
4) ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามตระหนัก ถึ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตร์ ดา้ นอื่นๆ เพื่อทาการวิเคราะห์และอธิ บายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิ จและ
สังคม โดยเฉพาะในบริ บทของสถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ สถิติ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และกระบวนการวิจยั ที่ เหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และสถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจได้
4) ผลิ ตบัณ ฑิ ต ที่ มี ทัก ษะในการสื่ อสารทางวิ ช าการ ทั้งการพู ด และการเขี ย น
สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ และความคิดเห็นในทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้
5) ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีค วามสามารถในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และสามารถจัด การ
ความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
6) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เคารพความคิ ด เห็ น ของผู ้อื่ น และมี
ความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7) ผลิตบัณฑิ ตที่ มีความซื่ อสัตย์ มี คุณธรรมจริ ยธรรม ตระหนักในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
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ภาคผนวก ฌ
เอกสารเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุงใหม่

กลุ่มวิชา/หมวดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
- การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์
- เตรี ยมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์
รวมหน่ วยกิต

หลักสู ตรเดิม
พ.ศ. 2559
(หน่ วยกิต)
แผนสหกิจ
แผนปกติ
ศึกษา
32
92

32
92

65
68
27
24
6
6
300 ชัว่ โมง 300 ชัว่ โมง

หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2564
(หน่ วยกิต)
แผนสหกิจ
แผนปกติ
ศึกษา
30
84
33
51
6
300 ชัว่ โมง

30
78

หมายเหตุ

ลด 2 หน่ วยกิต
แผนปกติลงลด 8 หน่ วย
กิต และแผนสหกิจศึกษา
ลดลง 12 หน่ วยกิต

33
45
6
6
300 ชัว่ โมง ไม่บงั คับ

-

-

-

30 ชัว่ โมง
6

130

130

120

120

เพิ่มรายวิชา
ย้ายรายวิชาจากเดิมอยู่
ในหมวดวิชาเฉพาะ มา
อยูใ่ นหมวดวิชาฝึ กงาน
ลด 10 หน่ วยกิต
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รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

32

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
001-131 สุขภาวะกายและจิต
875-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
875-102 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 2
895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จานวน
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
001-101 อาเซียนศึกษา
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
895-211 ประชากรและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
895-212 ปั ญหาสังคม
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
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

14

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
-

30
-

3(2-2-5)
1(0-0-3)
1(0-0-3)
3(3-0-6)
-

-

-

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

-

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(1-0-2)

-

-

2(2-0-4)

-

-

หมายเหตุ
ยกเลิก
กลุ่มวิชา

ยกเลิก
กลุ่มวิชา
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130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านภาษา
จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
890-221 การปรับปรุ งการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
890-226 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ จริ ง
890-211 เสริ มทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ
890-215 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
890-231 การสื่ อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

2(2-0-4)

-

-

12
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(2-2-5)

-

-

3(2-2-5)

-

-

3(3-0-6)

-

-

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

-

-

3(3-0-6)
6

-

-

3(3-0-6)

-

-

หมายเหตุ

ยกเลิก
กลุ่มวิชา
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130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน
3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

-

-

-

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

สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและ
ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
(บังคับ)
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่
สันติ (บังคับ)
142-239 ศิลปะการดาเนินชีวติ
950-102 ชีวติ ที่ดี
895-001 พลเมืองที่ดี
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
(บังคับ)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ
การรู้ ดจิ ทิ ลั
1) การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน (บังคับเลือก)
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
142-121 โลกแห่งอนาคต
472-115 ฉันต้องรอด
2) การรู้ ดจิ ทิ ลั (บังคับเลือก)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ

4

-

2((2)-0-4)

-

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

-

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1

-

1((1)-0-2)

-

4

-

2
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
ยุคดิจิทลั
142-225 ปั จจัยที่ 5
472-113 ดาบสองคม
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง
ตรรกะและตัวเลข
1) การคิดเชิงระบบ (บังคับเลือก)
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
895-012 การคิดเชิงบวก
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
472-114 กบนอกกะลา
2) การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
(บังคับเลือก)
322-100 คานวณศิลป์
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
142-129 คิดไปข้างหน้า
472-118 เงินในกระเป๋ า
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
(บังคับเลือก)
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
(บังคับเลือก)
895-020 ขิมไทย
895-021 ร้อง เล่น เต้นรา
895-022 จังหวะจะเพลง
895-023 กีตาร์
895-024 อูคูเลเล่

หมายเหตุ

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4

-

2
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2

-

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4

-

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2

-

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

-

-
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
895-025 ฮาร์โมนิกา
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
895-027 อรรถรสภาษาไทย
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
895-030 ว่ายน้ า
895-031 เทนนิส
895-032 บาสเกตบอล
895-033 กรี ฑา
895-034 ลีลาศ
895-035 เปตอง
895-036 ค่ายพักแรม
895-037 แบดมินตัน
895-038 เทเบิลเทนนิส
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข
142-234 โลกสวย
142-135 พับเพียบเรี ยบร้อย
142-137 ใครๆก็วาดได้
142-138 มนต์รักเสี ยงดนตรี
142-139 ท่องโลกศิลปะ
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดา
รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) วิชาบังคับเลือก
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ จริ ง
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
6
2
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)

หมายเหตุ
-
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
1.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
322-174 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 2
461-111 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ

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

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
890-026 บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภค
และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสัมภาษณ์งาน
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทัน
สื่ อดิจิทลั
2) วิชาเลือก
เลือกจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทั้งนี้ตอ้ ง
ตรงตามปรัชญาของ หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
1.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
-

หมายเหตุ

2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((1)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4

84
33
3((3)-0-6)
ยกเลิกวิชาแกน
ยกเลิกวิชาแกน

224
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

874-193 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทัว่ ไป
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

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

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-207 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

4(4-0-8)
4(4-0-8)

875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น

4(4-0-8)
4(4-0-8)

875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
-

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคารเบื้องต้น

3(3-0-6)

-

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น

3(3-0-6)

-

875-312 การวิเคราะห์โครงการ

4(4-0-8)

-

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

-

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียง

3(3-0-6)

-

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

-

หมายเหตุ
ยกเลิกวิชาแกน

4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8) ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชา
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชา
และปรับรายวิชา
บังคับเรี ยนก่อน
จาก 322-173
และ 322-174
เหลือ 322-173
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับชื่อวิชา รหัส
วิชาและย้ายไป
กลุ่มวิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา

225
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
-

หมายเหตุ

875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

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

875-417 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

3(0-0-9)

1.2 แผนการศึกษาแบบ สหกิจศึกษา
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

68
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 แผนการศึกษาแบบ สหกิจศึกษา
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
-

33
3((3)-0-6)
ยกเลิกวิชาแกน
ยกเลิกวิชาแกน
ยกเลิกวิชาแกน

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-207 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

4(4-0-8)
4(4-0-8)

875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
875-105 คณิ ตเศรษฐศาสตร์

875-208 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น

4(4-0-8)
4(4-0-8)

875-203 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
-

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารเบื้องต้น

3(3-0-6)

-

4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8) ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชา
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชาและ
ปรับรายวิชา
บังคับเรี ยนก่อน
จาก 322-173
และ 322-174
เหลือ 322-173
4((4)-0-8) ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชาและย้าย
ไปกลุ่มวิชาเลือก

-

3((1)-4-4) ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบื้องต้น

3(3-0-6)

-

875-312 การวิเคราะห์โครงการ

4(4-0-8)

-

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

-

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียง
875-415 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย

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

875-302 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
-

875-492 สหกิจศึกษา

6(0-0-18)

-

27

2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
ประกอบด้วย
1) วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ จานวน 33 หน่วยกิต
2) วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
จานวน 18 หน่วยกิต

2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.1 แผนการศึกษาแบบปกติ
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้ 2 รู ปแบบ
ดังนี้
1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ
จานวน 27 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรื อ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ
จานวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจากวิชา
เลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน
9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอก

หมายเหตุ

-

ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเลือก
3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
3((1)-4-4) ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาเลือก
ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาฝึ กงาน
51

227
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
คณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้
โดยจะเป็ นวิชาใดบ้างนั้นให้อยูใ่ น
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
2.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จะต้องเรี ยนสหกิจศึกษาจานวน 6
หน่วยกิต ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 4
โดยต้องทาแผนการเรี ยนสหกิจศึกษา
จานวนอย่างน้อย 16 สัปดาห์ และ
สามารถเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกได้ 2
รู ปแบบ ดังนี้
1) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ
จานวน 24 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรื อ
2) เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในคณะ
จานวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และเลือกเรี ยนจากวิชา
เลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน
6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพเลือกนอก
คณะ 4 กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้
โดยจะเป็ นวิชาใดบ้างนั้นให้อยูใ่ น
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

2.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ประกอบด้วย
1) วิชาชีพเลือกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ จานวน 30 หน่วยกิต
2) วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
จานวน 15 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือกประกอบด้วย
2 ส่วนดังนี้
2.1 วิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9 กลุ่มวิชา มีดงั นี้
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

45

2. กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือกประกอบด้วย
2 ส่วนดังนี้
2.1 วิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มีดงั นี้
-

-

-

-

228
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
จานวน 3 วิชา
-

-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
875-211 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
เศรษฐศาสตร์
875-212 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น
875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1
875-214 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2
875-215 การวิเคราะห์โครงการ
875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบื้องต้น
875-222 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

-

875-223 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

-

-

-

-

-

-

875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร
875-232 ระบบธนาคารกลาง
875-233 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และเอเชียตะวันออก
875- 235 เศรษฐกิจจีน
875-236 เศรษฐกิจการค้าชายแดน
875-241 ระบบการเงินฐานราก
875-242 เศรษฐศาสตร์การตัดสิ นใจใน
ครัวเรื อน

หมายเหตุ

3((2)-3-4) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

เปิ ดรายวิชาใหม่
เปิ ดรายวิชาใหม่
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชาและ
ปรับวิชาบังคับ
เรี ยนก่อนจาก
875-205 เป็ น
875-103 และ
875-104
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชาและ
ปรับวิชาบังคับ
เรี ยนก่อนจาก
875-205 เป็ น
875-103 และ
875-104
3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่

229
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

-

-

875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์

-

-

875-244 เศรษฐกิจชุมชน

-

-

875-251 เศรษฐศาสตร์วฒั นธรรม

-

-

-

-

875-421 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
-

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

-

-

-

875-311 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์
875-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น
875-313 การประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
875-316 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น

3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
3((1)-4-4) ปรับรหัสและ
คาอธิบายวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ปรับหัสวิชา

3((3)-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

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

3((3)-0-6)

-

875-322 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
875-323 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-

-

875-324
875-325
875-326
875-327
875-328
875-331

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

-

-

875-332
875-333
875-334
875-335
875-341

เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลัก
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เมือง
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
ประวัติแนวความคิดทาง

หมายเหตุ

3((3)-0-6)

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

230
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

-

-

875-342
875-351
875-352
875-353

-

-

875-354

875-423 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี
กลุ่มที่ 2 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
จานวน 4 วิชา
875-424 เศรษฐมิติ 1
875-425 เศรษฐมิติ 2
875-426 เศรษฐศาสตร์พลวัตเบื้องต้น
875-427 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เชิงปริ มาณ
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
จานวน 4 วิชา
875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยตลาดเงิน
875-431 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร

3(x-y-z)

875-411
875-412
875-413
875-414

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เศรษฐมิติ 1
เศรษฐมิติ 2
เศรษฐมิติจุลภาคประยุกต์
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
-

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

หมายเหตุ

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

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

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปิ ดรายวิชา

-

-

-

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

-

-

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

ปิ ดรายวิชา

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

-

-

ปรับรหัสวิชา
ปิ ดรายวิชา
ปิ ดรายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปิ ดรายวิชา
ปิ ดรายวิชา

231
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
จานวน 3 วิชา
875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย
ของภาครัฐ
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
875-434 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ
กลุ่มที่ 5 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
จานวน 5 วิชา
875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ
875-437 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
875-438 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศ
875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น
875-439 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
จานวน 4 วิชา
875-340 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม

875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา

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

-

-

ปรับรหัสวิชา
ปิ ดรายวิชา

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

-

-

ปิ ดรายวิชา

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัส
และชื่อวิชา

3(x-y-z)

-

-

ปิ ดรายวิชา

-

-

-

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

-

-

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
และปรับรายวิชา
บังคับเรี ยนก่อน
จาก 875-205 เป็ น
875-103 และ
875-104
ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา

232
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
875-443 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 7 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
จานวน 6 วิชา
875-244 เศรษฐกิจชุมชน

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

3(x-y-z)

-

-

ปิ ดรายวิชา

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

875-346 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3(3-0-6)

-

-

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง
875-245 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

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

-

-

875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
875-449 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
พัฒนา
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 7 วิชา
875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา
เบื้องต้น

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
รายวิชาบังคับ
เรี ยนก่อน จาก
875-205 เป็ น
875-103 และ
875-104
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสและชื่อ
วิชา
ปิ ดรายวิชา

3(x-y-z)

-

-

ปิ ดรายวิชา

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

875-351 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

-

-

3(3-0-6)

-

-

875-353 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

3(3-0-6)

875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสและชื่อ
วิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

233
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

875-455 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณี ศึกษา
ทะเลสาบสงขลา
875-456 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มที่ 9 เศรษฐศาสตร์ อสิ ลาม
จานวน 5 วิชา
875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น
875-358 ฟิ กฮ์สาหรับเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการ
875-459 ทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม
875-460 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์
อิสลาม
875-461 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
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

3(3-0-6)

-

-

ปิ ดรายวิชา

3(x-y-z)

-

-

ปิ ดรายวิชา

-

-

-

ปิ ดกลุ่มวิชา

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)

-

-

ปิ ดรายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

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

-

-

875-369
875-370
875-371
875-372
875-373

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

-

-

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสและชื่อ
วิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
ในทางเศรษฐศาสตร์
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
การประยุกต์ทฤษฎีเกม
875-476 การประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
-

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

-

-

ปิ ดรายวิชา

3(3-0-6)

-

-

ปรับรหัสวิชา

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

875-421

-

-

875-422
875-423

-

-

875-424

-

-

875-431

-

-

-

-

-

-

-

-

875-432 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ
875-433 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อม
875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-453 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาชีพเลือก
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ ตาม
แนวทางต่ อไปนี้

ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่าย
ของภาครัฐ
ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการ
พัฒนา
เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนา
ท้องถิ่น
ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

ปิ ดรายวิชา
ปิ ดรายวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) ปรับรหัสและ
คาอธิบายรายวิชา
วิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับรหัสวิชา
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)

เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่

235
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

2.2 วิชาเลือกนอกสาขาวิชา
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในระดับ
ปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ภายใต้ความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา จานวน 9 หน่วย
กิต จาก 4 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 กลุม่ วิชาการเมือง การปกครอง
และกฎหมาย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
(1) เลือกเรี ยนจากรายวิชาข้างต้น จานวน
30 หน่วยกิต* และ
(2) เลือกเรี ยน 1 วิชา ระหว่าง รายวิชา
875-451 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
หรื อ รายวิชา 875-452 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ : * กรณี ที่นกั ศึกษาเลือก
แผนการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จะเรี ยนเพียง
27 หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์
นักศึ กษาที่ เลือกแผนการศึกษาแบบปกติ
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาชี พ เลื อกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ จากหลั ก สู ตรต่ อ ไปนี้
โดยจะเลื อ กวิ ช าในหลัก สู ต รเดี ย วกั น
หรื อ ต่ างหลัก สู ต รกัน ก็ ไ ด้ เป็ นจ านวน
18 หน่วยกิต *
(1) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(2) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
(3) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
(4) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
(5) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(6) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อ
เป็ นรางวัล

หมายเหตุ

236
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
130 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564
120 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต

หมายเหตุ

(7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
(8) หลักสูตร์นิติศาสตรบัณฑิต
(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
(10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
(11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
(12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
-

6
300
ชัว่ โมง
-

หมายเหตุ : * กรณี ที่นกั ศึกษาเลือก
แผนการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จะเรี ยนวิชาชีพเลือก
นอกคณะเศรษฐศาสตร์
เพียง 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4) หมวดวิชาฝึ กงาน
875-391 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
875-491 เตรี ยมสหกิจศึกษา
875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

6
6
ไม่บงั คับ
300
ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง เปิ ดรายวิชาใหม่
6(0-36-0) ย้ายจากกลุ่มวิชา
แกน
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ภาคผนวก ญ
เอกสารข้ อตกลงความร่ วมมือ (MOU)
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ภาคผนวก ญ
เอกสารข้ อตกลงความร่ วมมือ (MOU)
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241

242

243

244

245

246

ภาคผนวก ฎ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการศึกษาตลอดชีวติ
พ.ศ. 2563
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249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

ภาคผนวก ฏ
คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตร

263

264

