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       ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
       วทิยาเขตหาดใหญ่    คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
รหสัหลกัสูตร:   25490101103537 
ภาษาไทย:   หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Economics Program   

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ภาษาไทย:        ช่ือเตม็ :  เศรษฐศาสตรบณัฑิต   
                     ช่ือยอ่ : ศ.บ.   
ภาษาองักฤษ:    ช่ือเตม็ :   Bachelor of Economics   
                    ช่ือยอ่ :    B. Econ.   
 

3. วชิาเอก  
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

120 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ   หลกัสูตร 4  ปี 
     5.2  ภาษาทีใ่ช้   

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3  การรับนักศึกษา   
รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน   
(1) ความ ร่วม มื อระห ว่ าง  College of Management, Asia University, Taiwan กับ  คณ ะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ลงนามเม่ือ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลา
ของความร่วมมือ 5 ปี 

(2) ความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิจยั และกิจกรรมด้านนิสิตและ
นักศึกษาระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามเม่ือ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ระยะเวลาของความ
ร่วมมือ 5 ปี 

(3) ความร่วมมือทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน ลงนามเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ระยะเวลาของความร่วมมือ 4 ปี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
1 ปริญญา 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
         เร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546   
               การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี   ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  
                    หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

 ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 17(8/2563)  
  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 417(7/2563)  
  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
        เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566            
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
ผูศึ้กษาจบจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จะมีความสามารถในการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ สามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได ้มีทกัษะการท างานเป็นทีม รับมือและ
ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  มีศกัยภาพในการเป็นผูส้ร้างความเจริญกา้วหน้าให้กบัชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศ  โดยสามารถประกอบอาชีพไดใ้นหลากหลายองค์กร ตามความสนใจส่วนบุคคล
ของบณัฑิต ตวัอยา่งเช่น 
(1) อาชีพอสิระ  

บณัฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถเป็นผูสื้บทอดกิจการธุรกิจของครอบครัว เป็นผูก่้อตั้งกิจการธุรกิจ
ใหม่ของตนเอง เป็นผูก่้อตั้งและด าเนินกิจการเพื่อสังคม เป็นตน้ 
(2) องค์กรธุรกจิเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน  

บณัฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการทั่วไป                     
การวางแผนและวิเคราะห์นโยบายขององคก์ร การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์สินเช่ือ การวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์การวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มทางธุรกิจและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ เป็นตน้ ในองคก์รธุรกิจเอกชนและสถาบนัการเงินต่างๆ เช่น กิจการดา้นการน าเขา้
และส่งออก กิจการดา้นการผลิต กิจการดา้นการคา้ส่งและคา้ปลีก กิจการดา้นการท่องเท่ียว กิจการในภาค
บริการ กิจการดา้นการประกนัภยั ธนาคารพาณิชยต่์างๆ บริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานในก ากบัของรัฐ รัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานด้านนโยบายเศรษฐกจิ 

บณัฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์นโยบายและแผน
ของหน่วยงาน  การวเิคราะห์งบประมาณ การวเิคราะห์โครงการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์
ขอ้มูลสถิติ  การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  การติดตามและประเมินผลโครงการ
ภาครัฐ เป็นตน้ ในหน่วยงานราชการ หน่วยงานในก ากบัของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานดา้นนโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กรมสรรพากร กระทรวง
อุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
(4) สถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการวจัิย 

บณัฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบติังานดา้นการสอนและการวิจยั ในมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชน สามารถปฏิบติังานเป็นนกัวิจยั นกัวิเคราะห์ขอ้มูล เจา้หน้าท่ีบริหารโครงการวิจยั ผูป้ระสานงาน
ชุมชน ในองค์กรด้านการวิจยัต่างๆในประเทศ เช่น สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  
บริษทัป่าสาละ จ ากดั  เป็นตน้ รวมทั้งในองค์กรวิจยัระหว่างประเทศ เช่น Economy and Environment 
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Program of Southeast Asia ( EEPSEA) , WorldFish, The Greater Mekong Research Center, United 
Nations Development Programme (UNDP) เป็นตน้ 
(5) องค์กรภาคประชาชนและองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) 

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน รวมไปถึงการ
ปฏิบติังานดา้นการพฒันาสังคมและชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุขและสุขภาวะ    
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและการเมือง เป็นตน้ ผา่นการท างานในเครือข่ายของภาค
ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ รวมทั้งการปฏิบติังานในองคก์รนอกภาครัฐ (NGO) ทั้งท่ีเป็นองคก์รของประเทศ
ไทย และองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิหยาดฝน มูลนิธิกองทุนการศึกษา
เพื่อการพัฒนา (EDF) มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม (EnLaw) มูลนิธิเพื่อสิทธิมุษยชนและการพฒันา 
(HRDF) เป็นตน้ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    
     

 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ- สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ช่ือหลกัสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

1. 1-8399-00091-36-2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ ปริญญาเอก Docteur Economics Universite 
Montpellier I, France 

2553 

    ปริญญาโท Master Economie-
Gestion 

Economics Universite 
Montpellier I, France 

2547 

    ปริญญาโท พบ.ม. พฒันาการ
เศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิต- 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2537 

    ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต การบญัชีตน้ทุน ม.หอการคา้ไทย 2529 

2. 3-1014-00101-19-4  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมยั  โกรทินธาคม ปริญญาเอก ปร.ด. สหวทิยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 
    ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543 
    ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2536 

3. 3-9098-00078-07-6 อาจารย ์ นางสาวพิชญา บุญศรีรัตน ์ ปริญญาเอก Ph.D. Economics University of 
Massachusetts, USA 

2557 

    ปริญญาโท วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544 
    ปริญญาตรี วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2541 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ- สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ช่ือหลกัสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

4. 3-1017-02311-18-3 อาจารย ์ นายปฐมวตัร จนัทรศพัท ์ ปริญญาเอก Ph.D. Economics University of 
Hawai’I, USA 

2559 

     ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2546 
    ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543 

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

ปริญญาตรี 

ศ.ม. 
 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
 
เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2546 
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
       คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
        
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  ความกา้วหนา้วทิยาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การส่ือสารโทรคมนาคม และดา้นวทิยาศาสตร์
ในปัจจุบนั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งรูปแบบ
การผลิต การคา้ บริการและการลงทุนระหวา่งประเทศ มีการขยายตวัสูงทั้งดา้นปริมาณและความรวดเร็ว
ในการยา้ยปัจจยัการผลิตไปยงัฐานการผลิตแหล่งส าคญัต่าง ๆ ในอดีตการผลิตสินคา้และบริการของ
ประเทศนั้น ภาครัฐมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเม่ือการผลิตของภาคเอกชนมีความก้าวหน้ามากข้ึน 
สามารถผลิตด้วยตน้ทุนท่ีต ่ากว่าและมีคุณภาพดีข้ึน ท าให้ภาครัฐจึงตอ้งลดบทบาทการเป็นผูผ้ลิตหรือ
จดัหาสินค้าและบริการแก่ประชาชน ดังจะเห็นได้จากกระแสการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั่วโลกและใน
ประเทศไทย โดยภาครัฐไดป้รับบทบาทเป็นผูก้  ากบัดูแลให้ภาคเอกชนมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการให้บริการด้านต่างๆในปัจจุบนั เม่ือการผลิตโดยภาคเอกชนมีความ
เขม้แข็งข้ึน และมีธุรกิจอนัหลากหลายประเภทมากข้ึน ท าให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในยุคปัจจุบนั           
มีโอกาสเขา้ไปท างานในองคก์รต่าง ๆไดห้ลายประเภทและหลายต าแหน่งงาน ตามความถนดัและความ
สนใจไดม้ากข้ึน นอกเหนือไปจากการท างานในภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ดงัหลายสิบปีก่อน   
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
   การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัโลก ส่งผลต่อแบบแผนการด าเนินชีวิต      
การประกอบอาชีพต่างๆ แบบแผนทางวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิมในสังคมของทุกประเทศ ตวัอยา่ง การยา้ยถ่ิน
ฐานของประชากรเขา้สู่เมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ แบบแผนการผลิตมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม
หรือการเกษตรแปรรูป ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง และมีจุดหมายการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ส าคญั การกลายเป็นเมืองของชนบท แบบแผนการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของประเทศท่ีเปล่ียนไป 
หลายประเทศเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ดงันั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทดา้นต่างๆมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการก าหนด
มาตรการและนโยบาย เช่น การสร้างเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม การควบคุมการใช้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค เป็นตน้  
  หลกัการส าคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัมาตรการและนโยบายดงักล่าว ส่วนหน่ึงมาจากความกา้วหนา้ใน
องค์ความรู้ใหม่ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงในระยะหลังมีการศึกษาปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคม             
โดยบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนมากข้ึน น าปัจจยัทางสถาบันมาวิเคราะห์ร่วมด้วยหลายด้าน ได้แก่ 
กฎเกณฑ์ กฎหมาย ประเพณี พฤติกรรมคนในสังคม และดา้นจิตวทิยา ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการพฒันาสังคมท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมมากข้ึนในหลายมิติ ผูซ่ึ้งไดคิ้ดคน้และเสนอแนวทางการ
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แกปั้ญหาสังคมเหล่านั้น ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ตวัอย่างวิชาท่ีพฒันาเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ได้แก่ เศรษฐศาสตร์สถาบนั  
การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลกัเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และ การวิเคราะห์
ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ (Data Analytic)  
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลกัสูตรในคร้ังนี ้และความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรทีเ่น้นผลลพัธ์การเรียนรู้  
   จากการพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม การวางแผนจดัหลกัสูตรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในคร้ังน้ี จึงเน้นเพื่อให้เกิดผลลพัธ์การ
เรียนรู้ (Outcome-Based Education) โดยมีกระบวนการรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสีย ได้แก่ ผูใ้ช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ผู ้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้ศึกษากรอบเกณฑ์และรับฟังค าช้ีแนะจากกรรมการหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยั  
  คณาจารยใ์นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไดพ้ิจารณาความเห็น  และขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสียทั้งหมด ร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้จ ากดัของหลกัสูตรเดิมและทิศทางท่ีควรเป็นของการปรับปรุง
หลกัสูตร พบวา่ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิตเดิมไดมี้การก าหนดจ านวนวิชาแกนไวห้ลายวิชา และมี
วิชาเลือกให้นกัศึกษาทุกคนเรียนในกลุ่มวิชาท่ีคลา้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ไดคุ้ณลกัษณะของบณัฑิตท่ี
ไม่หลากหลาย ในขณะท่ีทิศทางการผลิตบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนัและอนาคต นกัศึกษาตอ้งได้
เรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ตามทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบั
ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ และท่ีส าคญั คือ ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในตลาดแรงงาน ซ่ึงตอ้งการบณัฑิตผูซ่ึ้งมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับงานดา้นต่างๆใน
ปัจจุบนั  
  ดงันั้น เพื่อตอบสนองความคาดหวงัเร่ืองลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ดงักล่าว สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์จึงปรับหลกัสูตร โดยมีแนวทางดงัน้ี 
   (1) ปรับลดรายวิชาแกน ท่ีบงัคบัให้นักศึกษาทุกคนตอ้งเรียน ปรับไปเป็นวิชาเลือก เพื่อให้
นักศึกษามีความคล่องตวัในการเลือกลงวิชาเรียน โดยยงัคงวิชาแกนส าคญั ๆซ่ึงมีความจ าเป็นไว ้เช่น 
หลกัเศรษฐศาสตร์ คณิตเศรษฐศาสตร์ สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจประเทศไทย 

    (2) เพิ่มรายวิชาชีพเลือกในคณะที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความก้าวหน้าของวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับโลก เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม วิชาทฤษฎีเกม
เบ้ืองตน้ วิชาการวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์วิชาทฤษฎีการตดัสินใจ 
เป็นตน้ 
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(3) เพิ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้เช่ียวชาญนอกมหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ วิชาระบบ
ธนาคารกลาง โดยในรายวิชาน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมออกแบบเน้ือหารายวิชา และยินดีส่ง
บุคลากรมาเป็นผูส้อนใหก้บัหลกัสูตร 

   (4) เพิ่มจ านวนวิชาด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ และสถาบันเศรษฐกิจหน่วยย่อยมากขึน้  เพื่อให้เกิด
บูรณาการองคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชาติ รวมทั้งใหน้กัศึกษาได้
มีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคใตม้ากยิง่ข้ึน เช่น วชิาเศรษฐกิจชุมชน วชิาเศรษฐกิจ
การคา้ชายแดน วชิาระบบการเงินฐานราก วชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
    (5) มีวิชาชีพเลือกในคณะที่หลากหลาย สะท้อนถึงลักษณะเด่นของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มี
หลากหลายส านักคิด และเป็นศาสตร์ที่สามารถเช่ือมโยงและแตกแขนงองค์ความรู้ไปได้ในหลายทิศทาง 
ทั้งน้ียงัเป็นการตอบสนองความสนใจอนัหลากหลายของนกัศึกษา รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความถนดัใน
ดา้นต่าง ๆของอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรดว้ย  
    (6) มีวิชาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึน้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกตามความถนดัและ
ความสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต ท่ีตอ้งการบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ดงันั้น การมีวชิาเลือกนอกคณะเพิ่มข้ึน จะท าใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เขา้กบัศาสตร์หลกัของตนไดต้ามความสนใจ เช่น องค์ความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ องค์ความรู้ทางดา้น
คณิตศาสตร์และสถิติ องคค์วามรู้ทางดา้นกฎหมาย องคค์วามรู้ดา้นการเมืองการปกครอง เป็นตน้  

    (7) สาขาจัดให้มีการเรียนการสอน Module 1 ชุดวิชา คือ  “ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 5((2)-6-7)” โดยก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ (Outcomes) ของ Module คือ “ผูเ้รียนสามารถ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ข่าวสารในชีวิตประจ าวนั แยกแยะขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นเหตุ         
เป็นผล สามารถอธิบายความเช่ือมโยงกบัหลกัคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม (Economic Literacy)”  

  โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการน าหลกัแนวคิดส าคญั ท่ีอยู่ในรายวิชาแกนส าคญัต่างๆ       
มาใชใ้นการวิเคราะห์กรณีศึกษา ข่าวสารในชีวิตประจ าวนั ข่าวเศรษฐกิจทัว่ไป เศรษฐกิจภูมิภาคและเชิง
พื้นท่ี เศรษฐกิจภาคใต ้และดา้นอ่ืนๆ การออกแบบ Module น้ี เป็นไปเพื่อรองรับนกัศึกษาของหลกัสูตร 
นกัศึกษาต่างคณะ รวมทั้งบุคคลภายนอก (Non-Degree) 

 
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน         

 การปรับหลกัสูตรคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                    
พ.ศ. 2561-2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development-
HRD) ดา้น 1.1 การผลิตบณัฑิต ตามเป้าประสงค ์HRD2 ซ่ึงเน้นให้มีการจดัระบบการเรียนการสอน ให้มี
ลกัษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และมีความยืดหยุ่นกว่าเดิม โดยเป็นการเปล่ียนแปลง
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ระบบการศึกษาภายใน ให้เอ้ือต่อความถนดัและความสนใจ และสามารถการเขา้ถึงกลุ่มวชิาเลือกต่างๆได้
มากข้ึน 
 ส าหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวตักรรม และเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้บนพื้นฐานจากการปฏิบติั โดยผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงวิชาความรู้ไดห้ลาย
สาขาวิชา บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความรู้เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อ่ืนมากข้ึน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีเน้นผลิตบณัฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ ท่ีแข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดบัอาเซียน 
รวมทั้งเป็นผูท่ี้สนใจใฝ่รู้ทางปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
       13.1  รายวชิาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
  1) คณะวทิยาศาสตร์  จ  านวน  14 รายวชิา คือ   
 315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4) 
   Introduction to Intellectual Property 
 315-201   ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
             Life in the Future  
 315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
            Thinking and Reasoning 
 322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
            The Art of Computing      
 332-100  กุญแจไขธรรมชาติ                     2((2)-0-4) 
            Key to Nature     
 336-214  กินดี ชีวติดี    2((2)-0-4) 
            Smart Eating and Being Healthy  
 336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4) 
   Safety Life from Toxic Substances  
 336-216  ยาและสุขภาพ    2((2)-0-4) 
   Drug and Health 
           340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4) 
   Applied Science for Life 
 340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
            Science and Technology in Daily Life 
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 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
           The Aesthetic in Photography 
 345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
             Digital Technology Literacy   
 348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
            Applied nanotechnology   
  322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3((3)-0-6) 
     Fundamental Mathematics I 
 
  2) คณะวทิยาการจัดการ  จ  านวน  6 รายวชิา คือ 
  472-113  ดาบสองคม*  2((2)-0-4) 
              Black and White 
  472-114  กบนอกกะลา*  2((2)-0-4) 
              Creative Thinking 
  472-115  ฉนัตอ้งรอด* 2((2)-0-4)  
              Survival 101         
  472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2) 
              Local Arts and Fabric 
  472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* 1((1)-0-2) 
     Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
  472-118  เงินในกระเป๋า*   2((2)-0-4)  
     Pocket Money 
  * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
  3) คณะแพทยศาสตร์  จ  านวน  1  รายวชิา คือ 
  388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
    Health for All 
 
  4) คณะนิติศาสตร์  จ  านวน  4 รายวชิา คือ 
 874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
    Law relating to Occupations and Everyday Life 
 



12 
 

 874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4) 
             General Principles of Law and Judicial Process 
 874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ  2((2)-0-4) 
            Taxation and Life  
 874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4)                             
             Human Rights and Citizenship  
 
  5) คณะศิลปศาสตร์ จ  านวน 72 รายวชิา คือ 
 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
            Essential English 
 890-002   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
             Everyday English 
 890-003   ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
             English on the Go  
 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
            English in the Digital World 
 890-005   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
            English for Academic Success 
 890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
            Improving English Writing Skills 
 890-011  อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4) 
            Reading All Around 
 890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
 890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
            Better Academic Texts Readers 
 890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
            English Pronunciation through Songs 
 890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง  2((2)-0-4) 
            English Grammar for Real Life Communication 
 890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
            English Conversation 
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 890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
            From Listening to Speaking English 
 890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
            Presentations and Public Speaking in English 
 890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
            Learning English Through Cultures 
 890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
            Creating English Short Films 
 890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
            Study Skills in English for Higher Studies 
 890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
            Reading to Write in English 
 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
            English Communication for Business 
 890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
            English in the Workplace 
 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)             
  English for Travelers 
 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
             Writing for Job Application 
 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
            English for Job Interview 
 890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
             Google Translate Me 
 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
            English Twenty-Four/Seven 
 890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
            English for Digital Literacy 
 890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4)   
            Winning English Test for Employment  
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 890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)   
            Winning English Test for Higher Studies 
 891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
            Basic Japanese 
 891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in Daily Life 
 891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in the Workplace 
 891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
            Basic Chinese 
 891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in Daily Life 
 891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in the Workplace 
 891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
            Basic Malay 
 891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
             Malay Conversation in Daily Life     
 891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
             Malay Conversation for Tourism 
 891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
            Standard Malay for Veterinary Students 
 891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
            Malay Dialect for Veterinary Students 
 891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
            Basic Korean 
 891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
            Korean Conversation in Daily Life 
 891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
            Korean Conversation in the Workplace 
 891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
            Basic German 
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 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
            Cultivating Happiness through Positivity 
 895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
            Positive Thinking 
 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
           Thinking and Predictable Behavior 
 895-040  จิตวทิยาความรัก 2((2)-0-4) 
            Psychology of Love 
 895-041  ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
            Ethical Philosophy 
 895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
            Art of communication in Thai language in the 21st century 
 895-043  การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4) 
            Thai Usage 
 895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
            Contemporary Thai Language 
 895-045  ทกัษะการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  Communication Skills 
 895-046  ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
            Thoughts and Communication 
 895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
            History in Movies 
 895-048  การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
            Drawing and Painting 
 895-049  ศิลปะกบัความสุข  2((2)-0-4) 
            Art for Happiness 
 895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
            Arts in Multicultural Society 
 895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
            Contemporary Arts and Culture 
 895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
            Creative Tourism 
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 895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา*  2((2)-0-4) 
            Volunteer tourism 
 895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั 2((2)-0-4) 
            Learning through Backpacking Trips 
 895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
             World Heritage Journey 
  895-056  สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) 
            Songkhla Studies 
 895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
            Thai Classical Music 
 895-058  สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
             Thai Music Art 
 895-059 ดนตรีตะวนัตก  2((2)-0-4) 
             Western Music 
 895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ  2((2)-0-4) 
             Physical Education and Recreation 
 895-061  ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
             Fit and Firm 
 895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื  2((2)-0-4) 
             Active Lifestyle 
 895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้ 2((2)-0-4) 
             Fat to Fit 
 895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 2((2)-0-4) 
             Wisdom of Living 
* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
 6) คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
 001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
             Healthy  Body  and  Mind 
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 7) คณะการแพทย์แผนไทย  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
 190-404  ธรรมชาติบ าบดั  2((2)-0-4) 
           Natural Therapy 
 
 8) คณะศิลปศาสตร์ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
 895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
             Good Citizens 
 
  9) สถาบันสันติศึกษา  จ  านวน  2  รายวชิา คือ 
 142-239  ศิลปะการด าเนินชีวิต          3((3)-0-6)    
             Art of Living                  
 950-102   ชีวติท่ีดี          3((3)-0-6)  
     Happy and Peaceful Life 
 
  10)  คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
  820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4) 
              Save Earth Save Us 
 
  11)  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ  านวน  2  รายวชิา คือ 
  200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
              Modern Life for Green Love 
  200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั   2((2)-0-4)  
              Internet of Thing for Digital life 
 
  12)  วทิยาลยันานาชาติ  จ  านวน  24  รายวชิา คือ 
 142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ * 2((2)-0-4) 

  English Booster 
 142-112  องักฤษออนแอร์ * 2((2)-0-4) 

 English On Air 
 142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ * 1((1)-0-2) 

 English for Basic IT 
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 142-116  องักฤษจริตจะกา้น * 1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
 142-121  โลกแห่งอนาคต * 2((2)-0-4) 

 The Future Earth 
  142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
     reative Problem Solving 
  142-129  คิดไปขา้งหนา้*  2((2)-0-4) 
     Organic Thinking 
 142-135  พบัเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
  Paper Craft 
 142-136  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว *  1((1)-0-2) 
  Sculpture   
 142-137  ใครๆ ก็วาดได ้* 1((1)-0-2) 
            Everyone Can Draw 
 142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี * 1((1)-0-2) 
  The Sound of Musics 
 142-139  ท่องโลกศิลปะ * 1((1)-0-2) 
   Through The World of Art 
 142-211  องักฤษกนัทุกวนั * 2((2)-0-4) 

 English Everyday 
 142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล * 2((1)-2-3) 

 English for Personality Development 
 142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง * 1((1)-0-2) 

 Media Language and Art of Storytelling 
 142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ * 1((1)-0-2) 

 Creative Medias for Academic Presentation 
  142-225  ปัจจยัท่ี 5*    2((2)-0-4) 
              The 5th need 
 142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุม 1((1)-0-2) 
  วชิาการและการส่ือสาร * 
  Creative Presentation Design for Conference and Communication 
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 142-227  ท าเงินดว้ย Youtube * 1((1)-0-2) 
 Youtube Marketing and Viral Videography 

 142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์ * 1((1)-0-2) 
 Basic (Product Design Branding 

 142-229  การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์ * 1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management 

 142-234  โลกสวย *  1((1)-0-2)  
            Life is Beautiful 
 142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า *  1((1)-0-2) 
            The Designers and Their Black Attires 
 142-238  ตะลอนทวัร์ * 2((2)-0-4) 

  Learn to Roam 
  * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
  13) สถาบันวฒันธรรมศึกษากลัยาณวิฒันา  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
  061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
               Aesthetics of Thai Dance    
         
  14)   ส านักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ จ านวน  2  รายวชิา คือ 
  001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
              The King’s Philosophy and Sustainable Development 
  001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
       Idea to Entrepreneurship 
 
        13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

   จ  านวน  4 รายวชิา ไดแ้ก่ 
 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
   Principles of Economics and Application 
 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
  Introductory Microeconomics 
 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
  Introductory Macroeconomics 



20 
 

 876-105 ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 5((2)-6-7) 
  Module: Economics in Everyday Life 
        13.3 การบริหารจัดการ  
 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา โดยมีนักวิชาการอุดมศึกษาของคณะ ท าหน้าท่ีในการ
ประสานงานกบัสาขาวชิา อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษา 

 2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผูส้อน  เพื่อให้การด าเนินการจดั
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งเน้ือหาสาระของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  และไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั   

3)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีกระบวนการในการพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของ
ขอ้สอบรวมทั้งการวดัผลการศึกษา และใชร้ะบบการประเมินรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนของ
มหาวิทยาลยั เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและดูแลให้การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลกัการและเหตุผล และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
     1.1   ปรัชญา   

 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใชแ้นวทางจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ผ่านการใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดบัจุลภาคและมหภาคได้อย่างเหมาะสม เป็นผูมี้ทกัษะในการ
เรียนรู้และทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน  สามารถเเกปั้ญหาได้ดว้ยตนเอง มีความพร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลง เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  มีศกัยภาพการเป็นผูน้ าในการพฒันาและสร้างความเจริญกา้วหน้าให้กบัชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศ 

 
       1.2  ความส าคัญ/หลกัการและเหตุผล    
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต เป็นหน่ึงในสาขาสังคมศาสตร์ท่ีมีความส าคญั บณัฑิตสามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถศึกษาต่อในระดบัสูงได้หลายสาขา สามารถสร้าง
ความก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต การงาน และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สามารถน า            
องคค์วามรู้ไปพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและในเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาพื้นท่ีภาคใต ้ 
 
     1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร    

1)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีแม่นย  า มีความเข้าใจในหลักการส าคัญและ
ขอ้จ ากดัของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได ้

2)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เขา้กบัศาสตร์ดา้น
อ่ืนๆ เพื่อท าการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในบริบทของ
สถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต ้ 

3)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และกระบวนการวิจยัท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได ้  

4)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการส่ือสารทางวิชาการ ทั้ งการพูดและการเขียน สามารถ
แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดเห็นในทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ได ้ 

5)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถจดัการความรู้ได้อย่าง
เป็นระบบเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
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6)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีความสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

7)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ                 
มีจิตสาธารณะ และรับผดิชอบต่อสังคม 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง   
    คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การปรับปรุงเน้ือหาของรายวชิา
ต่างๆ ในหลกัสูตร ใหมี้ความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ ทั้งในแง่มุม
ทางวชิาการ และสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ 

1. อาจารยผ์ูส้อนติดตามการเปล่ียนแปลง
ขององคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
แขนงต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

2. อาจารยผ์ูส้อนติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงต่างๆทางเศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.  ปรับเปล่ียนต ารา เอกสารประกอบการ
สอน กรณีศึกษาในรายวชิาต่าง ใหมี้
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งเหตกุารณ์
ปัจจุบนัของเศรษกิจทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ
ไทย และเศรษฐกิจโลก 

1. แผนการสอน (มคอ.3) ของรายวชิาต่างๆใน
หลกัสูตร 

2. จ านวนกรณีศึกษาในรายวชิาต่างๆ ท่ีมีความ
ทนัต่อเหตุการณ์และมาจากสถานการณ์
เศรษฐกิจจริง 
 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็น Active Learning 
และ Work Integrated Learning 
(WIL) 

1.  เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ 
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
และ WIL 

2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ  

3.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ Active Learni+SAryuing 
และ WIL 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม 

การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียน การสอน
แบบ Active Learning และ WIL  

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การเรียน
การสอนแบบ Active Learning และ WIL  

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ WIL 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนจาก 
best practice การเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียนในแผนการจดัท า
รายละเอียดของรายวชิา 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม 

การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

4.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
     เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
5. จ านวนรายวชิาท่ีก าหนดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5. พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

6. จ านวนรายวชิาท่ีใชก้ารประเมินผลท่ีเนน้ 
พฒันาการของผูเ้รียน 

7.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบสาร-   
     สนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ปรับปรุงวธีิการวดัและการ
ประเมินผล 

1.  เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวธีิการ
วดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึน
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ท่ีก าหนดไว ้

2.  ก าหนดใหมี้คณะกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 ท่าน เพื่อวเิคราะห์ประเมินขอ้สอบ
ในทุกรายวชิา  

3.  ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ  
     ประเมินแต่ละรายวชิาใหช้ดัเจน  
      สอดคลอ้งกบั เป้าหมายการเรียนรู้ 
      ของรายวชิาและรูปแบบการเรียน 
       การสอน 
4.  ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้พ่ิมทกัษะในการ
เรียนรู้มากข้ึน 

5.  ก าหนดใหมี้ขั้นตอนการแจง้ผลการ
ประเมินใหน้กัศึกษาไดท้ราบ รวมทั้ง
มีการใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัแก่
นกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าไป
พฒันาตนเองต่อไป 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะอาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพนู

ทกัษะในการวดัและประเมินผล 
3. รายงานการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
4. เกณฑก์ารวดัและประเมินผลในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น scoring rubric  
5. จ านวนรายวชิาท่ีใชว้ธีิการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
6. ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อระบบการวดัและ

ประเมินผล 

5.  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพ่ือให ้
     บรรลุ PLOs ของหลกัสูตร 
 

1.  พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ดว้ยวธีิการต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุ  PLOs 
ของหลกัสูตร  

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาทกัษะในดา้นการคิดวเิคราะห์ 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ   ทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

1.  จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะอาจารย ์
2.  จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพนู
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร 

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการ 
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร 

4.  ผลการประเมินนกัศึกษาในแตล่ะมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

5.  ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้
แต่ละดา้น   



24 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระ ยะ เวล า ศึ ก ษ าไม่ น้ อ ยก ว่ า  1 5  สั ป ด า ห์   โด ยข้ อ ก าห น ด ต่ าง  ๆ  ให้ เป็ น ไป  ข้ อ บั ง คั บ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวติ พ.ศ. 2563 

        1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
หลกัสูตรไม่มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

            ภาคตน้  เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
            ภาคปลาย    เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
      2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1)  ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  
หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ หรือเทียบเท่า 

             2) ผา่นการคดัเลือกตามระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
หรือ 

             3)  ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกอ่ืน ๆ ท่ีคณะก าหนด 
   2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
             1) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
             2) ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ค่อนขา้งอ่อน 
             3) นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและสาขาวชิาเอกท่ีจะเลือกเรียน 
       2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
 1) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะ 
  ดา้นภาษาองักฤษท่ีจดัโดย คณะหรือมหาวทิยาลยั  

  2) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ค่อนขา้งอ่อน ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ 
     ปรับพื้นฐานและพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ซ่ึงจดัโดยคณะ 

   3) จดักิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาแรกเขา้ชั้นปีท่ี 1 ไดรั้บทราบขอ้มูล 
 เก่ียวกบัหลกัสูตร การเลือกสาขาวิชาเอก การจดัการเรียนการสอน  รวมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพของบณัฑิต

ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะจบ ในระยะ  5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีท่ี 1  80 80 80 80 80 
ปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ปีท่ี 4 - - - 80 80 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะจบ  - - - 80 80 

   
        2.6 งบประมาณตามแผน    
                2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

             
          2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 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 - - - 

รวมรายรับ 7,577,300 7,841,200 8,023,300 8,424,500 8,845,700 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,371,000 1,425,800 1,482,800 1,542,100 1,603,800 

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (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. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 1,513,400 1,589,100 1,668,600 1,752,000 1,839,600 

รวม (ก) 6,358,900 6,663,100 6,982,100 7,316,300 7,666,700 
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  2.7 ระบบจัดการศึกษา   
              แบบชั้นเรียน 
       2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 เป็นไปตาม ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวติ พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
              หลกัสูตรน้ีมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี   
                 1)  ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง โดยจดัให้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของรายวชิาในหลกัสูตร     
               2)  ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผูไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
นกัศึกษาในหลกัสูตร 
              3)   ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของรายวิชา
ในหลกัสูตร 
              4)   ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาองักฤษร่วมในการจดัการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวชิาในหลกัสูตร 
 
 

            
                           

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 109,200.00 114,700.00 120,400.00 126,400.00 132,700.00 

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 

จ านวนนกัศึกษา 317 327 320 320 320 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 20,404.10 20,727.22 22,195.31 23,258.44 24,373.13 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลกัสูตร 

              3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 120 หน่วยกิต 
              3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผนการศึกษา 

แผนปกติ 
(หน่วยกติ) 

แผนสหกจิศึกษา 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 
 สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4 4 
 สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสันติ  5 5 
 สาระที ่3 การเป็นผูป้ระกอบการ 1 1 

 สาระที ่4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั และ การรู้ดิจิทลั     
  4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั   2 2 
  4.2 การรู้ดิจิทลั 2 2 
 สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   
  5.1 การคิดเชิงระบบ 2 2 
  5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2 2 
 สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร 4 4 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 
 รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 6 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 78 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน 33 33 
 2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือก 51 45 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 

4.     หมวดวชิาฝึกงาน    
         4.1  875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์  
                (ตามความสมคัรใจ) 
         4.2  875-491  เตรียมสหกิจศึกษา 
         4.3  875-492  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

- 
300 ชัว่โมง 

 
- 
- 

6 
300 ชัว่โมง 

 
30 ชัว่โมง 

6 
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3.1.3  รายวชิา 

   ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
              1)  สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  บังคับ 4 หน่วยกติ 
 001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
              The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 388-100   สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
              Health for All 
 875-101   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

 Benefit of Mankinds 
 

              2) สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  บังคับ 5 หน่วยกติ 
 142-239   ศิลปะการด าเนินชีวิต   3((3)-0-6)  
               Art of Living      
 895-001   พลเมืองท่ีดี     2((2)-0-4)  
               Good Citizens 
 950-102   ชีวติท่ีดี          3((3)-0-6)  
    Happy and Peaceful Life 
 
           3)  สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  บังคับ 1 หน่วยกติ 
 001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
     Idea to Entrepreneurship 
 
              4) สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทลั  บังคับ 4 หน่วยกติ 
      4.1) การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
 142-121   โลกแห่งอนาคต* 2((2)-0-4)  

 The Future Earth 
 200-103   ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4)            
    Modern Life for Green Love    
 315-201   ชีวติแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 
                Life in the Future  
 472-115   ฉนัตอ้งรอด* 2((2)-0-4)  
              Survival 101         



29 
 

 820-100   รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4) 
              Save Earth Save Us 
 หมายเหตุ: * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
      4.2) การรู้ดิจิทลั  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
 142-225   ปัจจยัท่ี 5 *    2((2)-0-4) 
              The 5th need  
 200-107   การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิตลั   2((2)-0-4)  
             Internet of Thing for Digital life 
 345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
               Digital Technology Literacy   
 472-113   ดาบสองคม *  2((2)-0-4) 
              Black and White 
 หมายเหตุ: * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
            5) สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ 4 หน่วยกติ 
      5.1) การคิดเชิงระบบ  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 142-124   การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์*  2((2)-0-4) 
   Creative Problem Solving   
 315-202   การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
               Thinking and Reasoning 
 472-114   กบนอกกะลา *  2((2)-0-4) 
              Creative Thinking  
 895-011   การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) 
               Cultivating Happiness through Positivity 
 895-012   การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
              Positive Thinking 
 หมายเหตุ: * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
      5.2)  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ 2 หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
 142-129   คิดไปขา้งหนา้ *  2((2)-0-4) 
   Organic Thinking 
 322-100   ค านวณศิลป์    2((2)-0-4) 
              The Art of Computing     
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 472-118   เงินในกระเป๋า *   2((2)-0-4)  
   Pocket Money 
 895-010   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) 
             Thinking and Predictable Behavior 
 หมายเหตุ: * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
              6) สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  บังคับ 4 หน่วยกติ ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 890-001   สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
              Essential English 
 890-002   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
               Everyday English 
 890-003   ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 
              English on the Go  
 890-004   ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
             English in the Digital World 
 890-005   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
              English for Academc Success 
 หมายเหตุ: ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา  
 
  7)  สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  บังคับ  2  หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 061-001   ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
               Aesthetics of Thai Dance             
 142-135   พบัเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
    Paper Craft 
 142-136   ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* 1((1)-0-2) 
    Sculpture   
 142-137   ใครๆ ก็วาดได*้ 1((1)-0-2) 
              Everyone Can Draw 
 142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 
    The Sound of Musics 
 142-139   ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
    Through The World of Art 
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 142-234   โลกสวย* 1((1)-0-2) 
              Life is Beautiful 
 142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 1((1)-0-2)  
            The Designers and Their Black Attires  
 340-162   สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
              The Aesthetic in Photography 
 472-116   ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2) 
              Local Arts and Fabric 
 472-117   สุขภาพดี ชีวมีีสุข* 1((1)-0-2) 
              Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
 895-020   ขิมไทย 1((1)-0-2) 
              Thai Khim 
 895-021   ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2) 
              Singing, Playing, Dancing  
 895-022   จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
              Rhythm and Song 
 895-023   กีตาร์  1((1)-0-2) 
              Guitar  
 895-024   อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
              Ukulele 
 895-025   ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
              Harmonica 
 895-026   ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2) 
              Drama and Self-reflection 
 895-027   อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
              Appreciation in Thai Language 
 895-028   การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
              Creative Drawing 
 895-030   วา่ยน ้า 1((1)-0-2) 
             Swimming 
 895-031   เทนนิส  1((1)-0-2) 
              Tennis 
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 895-032   บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
              Basketball 
 895-033   กรีฑา  1((1)-0-2) 
              Track and Field 
 895-034   ลีลาศ  1((1)-0-2) 
              Social Dance 
 895-035   เปตอง 1((1)-0-2) 
              Petanque 
 895-036   ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
              Camping 
 895-037   แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
              Badminton 
 895-038   เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
              Table Tennis 
 895-039   การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
              Exercise for Health 
 หมายเหตุ: * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

8)  รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 6 หน่วยกติ  
   8.1)    บังคับ 2 หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
 890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
 890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4) 
  English Grammar for Real Life Communication    
 890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  English Conversation 
 890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  From Listening to Speaking English 
 890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Presentations and Public Speaking in English 
 890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Reading to Write in English 
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 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
           English Communication for Business 
 890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
          English in the Workplace  
 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)  
            English for Travelers 
 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
          Writing for Job Application 
 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
           English for Job Interview 
 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
           English Twenty-Four/Seven 
 890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
         English for Digital Literacy 
    8.2)   วชิาเลือก 4 หน่วยกติ  
   ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ จากรายวิชาเลือกของหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                             84  หน่วยกติ 
(หมายเหตุ: กรณีแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จ านวนหน่วยกิจในหมวดวชิาเฉพาะ คือ 78 หน่วยกิต)  
    1)  กลุ่มวชิาแกน                                  33 หน่วยกติ 
 322-173    คณิตศาสตร์หลกัมูล 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     คณิตเศรษฐศาสตร์   4((4)-0-8) 
                    Mathematical Economics 
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 875-201     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2              4((4)-0-8) 
                    Microeconomics II 
 875-202    เศรษฐศาสตร์มหภาค 2            4((4)-0-8) 
                    Macroeconomics II 
 875-203    สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์       4((4)-0-8) 
                    Statistics for Economists 
 875-301    เศรษฐกิจประเทศไทย      3((3)-0-6) 
                    Thai Economy 
 875-302    วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์               3((1)-4-4) 
                    Research Methods in Economics 
 
  2)  กลุ่มวชิาชีพเลือก      
                                ประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบปกติ และนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะมี
จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวชิาชีพเลือกแตกต่างกนั ดงัน้ี                                  

แผนการศึกษาแบบปกติ 
กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 51 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 45 หน่วยกติ 

1)   วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
        จ  านวน 33 หน่วยกิต 
2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์  
        จ านวน 18 หน่วยกิต 

1)   วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์    
จ  านวน 30 หน่วยกิต 

2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์                
จ านวน 15 หน่วยกิต 

 
   กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1) วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  มีรายวชิาดังต่อไปนี้ 
 875-211  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์       3((2)-3-4) 
  Economic Data Analytics 
 875-212        ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้              3((3)-0-6) 
                   Introduction to Game Theory  
 875-213     เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1            3((3)-0-6) 
                   Behavioral Economics I 
 875-214  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2          3((3)-0-6)  
                   Behavioral Economics II 
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 875-215 การวเิคราะห์โครงการ                            3((3)-0-6) 
               Project Analysis 
 875-221     เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้            3((3)-0-6) 
                   Introduction to Public Economics 
 875-222     เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
  Economics of Industrialization 
 875-223     เศรษฐศาสตร์การพฒันา                        3((3)-0-6) 
                   Development Economics 
 875-231     เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3((3)-0-6) 
                   Economics of Money and Banking 
 875-232 ระบบธนาคารกลาง   3((3)-0-6) 
  Central Banking 
 875-233     เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ               3((3)-0-6) 
                   International Economics 
 875-234      เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวนัออก                                 3((3)-0-6) 
                ASEAN and East Asian Economy 
 875- 235      เศรษฐกิจจีน    3((3)-0-6) 
                         Chinese Economy 
 875-236 เศรษฐกิจการคา้ชายแดน  3((3)-0-6) 
  Border Trade Economy 
 875-241 ระบบการเงินฐานราก    3((3)-0-6) 
  Microfinance 
 875-242 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน  3((3)-0-6) 
  Economics of Household Decisions 
 875-243     พุทธเศรษฐศาสตร์                         3((3)-0-6) 
                   Buddhism Economics 
 875-244      เศรษฐกิจชุมชน                                                                                3((1)-4-4) 
                Community Economy 
 875-251     เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม                      3((3)-0-6) 
                   Cultural Economics 
 875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์                   3((3)-0-6) 
  Game Theory and Economic Application 
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 875-312     เศรษฐมิติเบ้ืองตน้    3((3)-0-6)  
                   Introduction to Econometrics 
 875-313     การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์           3((3)-0-6) 
                   Economic Evaluation 
 875-314     เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ                       3((3)-0-6) 
                   Economics of Information  
 875-315     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3                           3((3)-0-6) 
  Microeconomics III 
 875-316     เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                          3((3)-0-6) 
                   Macroeconomics III 
 875-321     เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้          3((3)-0-6) 
                   Introduction to Ecological Economics 
 875-322     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ         3((3)-0-6) 
                   Economics of Natural Resources 
 875-323     เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                      3((3)-0-6) 
                   Environmental Economics 
 875-324     เศรษฐศาสตร์การศึกษา                          3((3)-0-6) 
                   Economics of Education 
 875-325     เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                             3((3)-0-6) 
                   Health Economics 
 875-326     เศรษฐศาสตร์แรงงาน                            3((3)-0-6) 
                   Labor Economics 
 875-327     เศรษฐศาสตร์พลงังาน                           3((3)-0-6) 
                   Energy Economics 
 875-328     เศรษฐศาสตร์ขนส่ง                               3((3)-0-6) 
                   Transportation Economics 
 875-331     การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์                     3((3)-0-6) 
                   Economic Analysis of Law  
 875-332     เศรษฐศาสตร์เมือง                                 3((3)-0-6) 
                   Urban Economics 
 875-333     เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                    3((3)-0-6) 
                    Industrial Economics 
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 875-334    เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3((3)-0-6) 
                   Managerial Economics 
 875-335     ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                  3((3)-0-6) 
                   Monetary Theory and Policy 
 875-341     ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                   3((3)-0-6) 
                   History of Economic Thoughts 
 875-342     เศรษฐศาสตร์สถาบนั                             3((3)-0-6) 
                   Institutional Economics                                            
 875-351     เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว                   3((3)-0-6) 
                   Tourism Economics 
 875-352     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์            3((3)-0-6) 
                   Economics of Human Resources 
 875-353     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล      3((3)-0-6) 
  Coastal Resource Economics 
 875-354  เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3((3)-0-6) 

 Economics of Climate Change 
 875-411     เศรษฐมิติ 1                                            3((3)-0-6) 
  Econometrics I 
 875-412  เศรษฐมิติ 2         3((3)-0-6) 
  Econometrics II 
 875-413  เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์   3((2)-2-5) 

 Applied Microeconometrics 
 875-414  ทฤษฎีการตดัสินใจ                   3((3)-0-6) 
  Decision Theory 
 875-421     ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ  3((3)-0-6) 
                   Government Expenditure Theory and Policies 
 875-422     ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร          3((3)-0-6) 
                   Tax Theory and Policy 
 875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการพฒันา 3((3)-0-6) 
  Development Microeconomics   
 875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันาทอ้งถ่ิน 3((3)-0-6) 
  Economics of Local Development  
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 875-431     ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม                   3((3)-0-6) 
 Industrial Organization 

 875-432     เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ    3((3)-0-6) 
  International Trade Economics 
 875-433     เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6) 
                   International Monetary Economics 
 875-441  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 

 Introduction to Political Economy 
 875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 

  Political Economy of the Environment 
 875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย  3((3)-0-6) 
   Political Economy of Thailand 
 875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0) 
    Research Project in Economics 
 875-452  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
   Seminar in Economics 
     875-453  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z)  
                    Special Topics in Economics 
  
 โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ไดต้ามแนวทางต่อไปน้ี 

(1) เลือกเรียนจากรายวชิาขา้งตน้ จ านวน 30 หน่วยกิต*   และ 
(2) เลือกเรียน  1 รายวชิา ระหวา่ง 

           รายวชิา  875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  3(0-9-0)  หน่วยกิต  
หรือ    รายวชิา  875-452  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์  3((1)-4-4)  หน่วยกิต 

หมายเหตุ :  * กรณีท่ีนกัศึกษาเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะเรียนเพียง 27 หน่วยกิต 
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2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากวชิาแกนหรือวชิาชีพ ท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

(1)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
(2)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน 
(3)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(4)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(5)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

(6)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเท่ียว 
เพื่อเป็นรางวลั 

(7)  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
(8)  หลกัสูตร์นิติศาสตรบณัฑิต 
(9)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
(10)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถิติ 
(11)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(12)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกนอกคณะ

เศรษฐศาสตร์จากหลกัสูตรขา้งตน้ โดยจะเลือกวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรเดียวกนัหรือต่างหลกัสูตรกนัก็ได ้เป็นจ านวน 
18  หน่วยกิต   ส่วนกรณีท่ีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะเรียนวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์เพียง 15 หน่วยกิต 

 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6   หน่วยกติ 
    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในระดับปริญญาตรี ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย                  
สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในกรณีเลือกเรียนจากมหาวิทยาลยั 
อ่ืน ๆ ใหผ้า่นความเห็นชอบของสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
   ง.  หมวดวิชาฝึกงาน                                  
 875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์* 300 ชัว่โมง 
   Internship in Economics 
 875-491  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
   Cooperative Education Preparation 
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 875-492  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-40-0) 
   Cooperative Education in Economics 
หมายเหตุ *    
(1)  วชิา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัของหลกัสูตร โดยนกัศึกษาท่ีมีความสนใจและ

ประสงคจ์ะฝึกงานภายในประเทศ จะตอ้งลงทะเบียนในวชิา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 2 

(2)  นกัศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หากมีความสนใจและประสงคจ์ะฝึกงานก็สามารถลงทะเบียนใน
รายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ได ้

(3) ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสนใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ท่ีมีสาระประสบการณ์ เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนใน
ชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน  ซ่ึงถือเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติม และนกัศึกษาจะไม่เสียสิทธ์ิของ
การฝึกงานภายในประเทศ 

 
หลกัสูตรวชิาโทเศรษฐศาสตร์ (ส าหรับสาขาวชิาอ่ืน)    
 นักศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอกอ่ืนๆ ท่ีประสงค์จะเลือกวิชาโทเศรษฐศาสตร์  จะต้องลงทะเบียนจ านวน                  
15 หน่วยกิต ในรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
 (1) 875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4((4)-0-8)  หน่วยกิต 
 (2) 875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  4((4)-0-8)  หน่วยกิต 

 (3) เลือก 1 รายวชิา ระหวา่ง  

     875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   4((4)-0-8) หน่วยกิต 

 หรือ   875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  4((4)-0-8) หน่วยกิต   

 (4) เลือก 1 รายวิชา จากรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มวิชาแกน หรือ กลุ่มวิชาชีพ
  เลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต  

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตร  
 รหัสวิชาของรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสตัวเลข 
มีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 1) เลขรหัส 3 ต  าแหน่งแรก  แสดงถึง  รหัสวิชาของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดรหสัวชิาดงัน้ี 
 875 =   รหสัวชิาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
 876 = รหสัวชิาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิตท่ีเปิดสอนใหก้บัหลกัสูตรอ่ืน ๆ 
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  2) เลขรหสั 3 ต าแหน่งหลงั   
 เลขรหสั ต าแหน่งที ่4 หมายถึง  ชั้นปีของนกัศึกษาท่ีเรียนตามแผนการศึกษาปกติ 
    ต าแหน่งที ่5 หมายถึง  รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน   
  รหัสประจ าหมวดวชิาของหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มีความหมายดงัน้ี   
     0 หมายถึง  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
       1-5 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิา 
     เศรษฐศาสตร์ 
       9 หมายถึง หมวดวชิาฝึกงาน 
  ต าแหน่งที ่6 หมายถึง ล าดบัของรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
      วชิาเศรษฐศาสตร์ท่ีเปิดใหส้ าหรับนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
       
ความหมายของหน่วยกติทีใ่ช้ในหลกัสูตร 
 รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)  
ใหร้ะบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดงัน้ี 
               n      หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตรวม 
               (x)    หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชัว่โมงการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active  learning)    
               y       หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตปฏิบติัการ 
               z       หมายถึง     จ  านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 
        รายวชิาทีจั่ดการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ีให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดงัน้ี 
               n       หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตรวม 
               x       หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตท่ีจดัการเรียนรู้แบบเนน้ทฤษฎี    
               y       หมายถึง     จ  านวนหน่วยกิตปฏิบติัการ 
               z       หมายถึง     จ  านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 
  
 ในค าอธิบายรายวชิาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวชิา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวชิาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคย 

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้

1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวชิาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึง ๆ จะตอ้ง    
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
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2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)   หมายถึง   รายวชิาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้ง 
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้   และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดบัขั้นใด ๆ ก็ได้ อน่ึง การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความวา่รายวชิา A จะตอ้งเป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้ นเป็นคร้ังแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย  
การท่ีรายวชิา B เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวชิา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนั
ของรายวิชา B โดยอตัโนมติั และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดย 
สลบัช่ือกนั                                                           
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แผนการศึกษา 
1. แผนการศึกษาแบบปกต ิ

ปีที ่1 
    ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)                                                  

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1       3((3)-0-6) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1       4((4)-0-8) 
890-***   กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร     2((x)-y-z) 
950-102  ชีวติท่ีดี         3((3)-0-6) 
***-***   กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั     2((x)-y-z) 

    รวม       17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)                                 

875-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                    4((4)-0-8) 
875-105  คณิตเศรษฐศาสตร์                    4((4)-0-8) 
895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
890-***   กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร     2((x)-y-z) 
***-***   กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ      2((x)-y-z) 
***-***  กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข     2((x)-y-z) 

    รวม       17((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ :     ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  
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ปีที ่2 
    ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ     1((1)-0-2) 
875-201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                    4((4)-0-8) 
875-203  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                   4((4)-0-8) 
***-***   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา     1((1)-0-2) 
***-***   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา     1((1)-0-2) 
***-***   กลุ่มสาระการเรียนรู้ดิจิทลั       2((2)-0-4) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 

    รวม                17((x)-y-z) 
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
875-202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                    4((4)-0-8) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 
***-***  วชิาเลือกเสรี        3((x)-y-z) 

    รวม                  18((x)-y-z)  
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

875-301  เศรษฐกิจประเทศไทย       3((3)-0-6) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ      3((x)-y-z) 

    รวม                  18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

875-302   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                    3((1)-4-4) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาเลือกเสรี        3((x)-y-z)  

    รวม                   18((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน (ไม่บงัคบั) 
 875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์*    300 ชัว่โมง 

  
หมายเหตุ  : 
* วิชา การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัของหลกัสูตร โดยนกัศึกษาท่ีมีความสนใจและประสงคจ์ะฝึกงาน
ภายในประเทศ จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความสนใจและประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 
ท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียน
ภายใตร้ายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนในชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน ซ่ึงถือเป็น
การลงทะเบียนเพ่ิมเติม และนกัศึกษาจะไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงานภายในประเทศ 
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           

875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์     3(0-9-0) 
หรือ 875-452  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์      3((1)-4-4) 

***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ      3((x)-y-z) 

    รวม                9((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 

    รวม                   6((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

2. แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
ปีที ่1 

    ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1       3((3)-0-6) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1       4((4)-0-8) 
890-***   กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร     2((x)-y-z) 
950-102  ชีวติท่ีดี         3((3)-0-6) 
***-***   กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั     2((x)-y-z) 

    รวม       17((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
875-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                    4((4)-0-8) 
875-105  คณิตเศรษฐศาสตร์                    4((4)-0-8) 
895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
890-***   กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร     2((x)-y-z) 
***-***   กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ      2((x)-y-z) 
***-***  กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข     2((x)-y-z) 

    รวม       17((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ  :   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  
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ปีที ่2 
    ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ     1((1)-0-2) 
875-201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                    4((4)-0-8) 
875-203  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                   4((4)-0-8) 
***-***   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา     1((1)-0-2) 
***-***   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา     1((1)-0-2) 
***-***   กลุ่มสาระการเรียนรู้ดิจิทลั       2((2)-0-4) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 

    รวม                17((x)-y-z) 
  

ภาคการศึกษาที ่2                                                จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
875-202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                    4((4)-0-8) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***   วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 
***-***  วชิาเลือกเสรี        3((x)-y-z) 

    รวม                  18((x)-y-z)  
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

875-301  เศรษฐกิจประเทศไทย       3((3)-0-6) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา      3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ      3((x)-y-z) 

    รวม                  18((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
875-302  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                     3((1)-4-4) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาเลือกเสรี        3((x)-y-z)  

    รวม                   18((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน (ไม่บงัคบั) 
 875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์*     300 ชัว่โมง 

  
หมายเหตุ  : 
* วิชา การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัของหลกัสูตร โดยนกัศึกษาท่ีมีความสนใจและประสงคจ์ะฝึกงาน
ภายในประเทศ จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2   
 นกัศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ได ้
 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความสนใจและประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบนัการศึกษา ในต่างประเทศ 
ท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียน
ภายใตร้ายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนในชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน ซ่ึงถือเป็น
การลงทะเบียนเพ่ิมเติม และนกัศึกษาจะไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงานภายในประเทศ 
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           

875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์     3(0-9-0) 
หรือ 875-452  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์      3((1)-4-4) 

***-***  วชิาชีพเลือกในสาขา       3((x)-y-z) 
***-***  วชิาชีพเลือกนอกคณะ      3((x)-y-z) 
875-491  เตรียมสหกิจศึกษา       30 ชัว่โมง 

    รวม                10((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2  จ านวนหน่วยกติ(ทฤษฎ ี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           

875-492  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์**                 6(0-40-0) 
    รวม                  6(0-40-0) 

 
หมายเหตุ  : 
** สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตร์  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะปฏิบติัสหกิจศึกษา จะตอ้งผา่นความเห็นชอบของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และผา่นรายวิชา 875-491 เตรียมสหกิจศึกษา  
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            3.1.4  ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   30  หน่วยกติ 
 สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน  2((2)-0-4)  
   (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
   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 : การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
 
388-100   สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
             (Health for All) 
   หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การ
ดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
   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 : การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์: G, P, F 
        G (Distinction)  หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
       P (Pass)            หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้
       F (Fail)             หมายความวา่    ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
 
875-101   ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
            (Benefit of Mankinds) 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ
ทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
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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  

 
 สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
142-239   ศิลปะการด าเนินชีวติ          3((3)-0-6)    
              (Art of Living)                  
             ศิลปะการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจ
ผูอ่ื้น การเปิดโลกทศัน์ในการท าความเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคเ์พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ การจดัการชีวิตการปรับตวัรับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยมีพื้นฐานจากสติและจิตใจท่ีแขง็แรง  
          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   พลเมืองทีด่ี  2((2)-0-4) 
              (Good Citizens) 
    บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
   Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society             
 
950-102   ชีวติทีด่ี 3((3)-0-6)   
  (Happy and Peaceful Life)  

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ 
ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค ์การใชชี้วติในสังคมท่ีมีความหลากหลาย  
  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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 สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)    
    (Idea to Entrepreneurship)  
    การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
    Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 
business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

 
 สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั  
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน   
142-121   โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

(The Future Earth) 
             ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ กา้วกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์
และสังคมยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
             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 :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
200-103   ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
             (Modern Life for Green Love)  
  สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั สถานการณ์การใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและ
การผลิตขยะมูลฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
  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  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
(Life in the Future) 

  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ี
พลงังานสะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 
472-115   ฉันต้องรอด   2((2)-0-4) 
             (Survival 101)         
  เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตวัรอดในสถานการณ์           
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั เช่น ภยัธรรมชาติ แผน่ดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนั
ตนเองจากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
   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 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
820-100   รักษ์โลก รักษ์เรา   2((2)-0-4) 
             (Save Earth Save Us) 
  หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วิตอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บั
เยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและย ัง่ยนื  
  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 
 
การรู้ดิจิทลั 
142-225   ปัจจัยที ่5  2((2)-0-4) 
             (The 5th need) 
             ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกบัส่ือ
สังคม  แอปพลิเคชันส่ือสังคม ส่ือสังคมในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบันเทิง 
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ประโยชน์และโทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูล 
             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 :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
200-107   การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 
            (Internet of Thing for Digital life) 
   แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่, การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 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    รู้ทนัเทคโนโลยดีิจิทลั  2((2)-0-4) 
              (Digital Technology Literacy)   
   การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอย่างเขา้ใจ
และปลอดภยั ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันใน
คลาวดค์อมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   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) 
  ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสังคมในยคุดิจิตอล เรียนรู้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิตอลเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 

Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using 
social media; understand the disadvantage from using social media 
หมายเหตุ : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
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 สาระที ่5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
การคิดเชิงระบบ 
142-124   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
  (Creative Problem Solving)  

ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเข้าใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา อลักอริทึม การคิดเพื่อการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาดว้ยอลักอริทึม การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  
  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 : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
315-202   การคิดกบัการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
            (Thinking and Reasoning) 
  นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกั
เหตุผล การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
  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)  
    ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดม
สมอง แผนผงัความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
    Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
หมายเหตุ :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 
 



57 
 

 

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข 2((2)-0-4) 
             (Cultivating Happiness through Positivity) 
  ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 
ความคิดเชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยุกตรู์ปแบบการคิดมาใช้ใน
การด าเนินชีวติและการท างาน 
  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 ทกัษะในการด าเนินชีวติและจุดมุ่งหมาย
ของการมีชีวติ 
  Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
  
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   
142-129   คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 
  (Organic Thinking) 
   การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนก
นยั การคน้หาขอ้มูล การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 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 : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
322-100   ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
             (The Art of Computing)     
   คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี  การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
   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) 
  ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
   The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case  
หมายเหตุ : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
895-010   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
            (Thinking and Predictable Behavior) 
  การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
  Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior 
prediction 
 
 สาระที ่6   ภาษาและการส่ือสาร   
หมายเหตุ:  ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
890-001   สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
                (Essential English) 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะ
พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002    ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
                (Everyday English) 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตวัและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคญั
และรายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
  Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
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890-003    ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
                (English on the Go)  
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความ
และการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ี
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   ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั 2((2)-0-4) 
              (English in the Digital World) 
  การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟัง
และอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890-005    ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
               (English for Academic Success) 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและ การ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
  English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
 สาระที ่7   สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
061-001   ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
              (Aesthetics of Thai Dance)             
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง 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   พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
  (Paper Craft) 
  การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ  
  Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
หมายเหตุ  :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
142-136   ป้ันดินให้เป็นดาว   1((1)-0-2) 
  (Sculpture)    
  การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้           
การใช้วสัดุและเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและ           
การอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พื้นฐาน   
ดา้นงานป้ันเพื่อต่อยอดต่อไป  
  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 :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  
142-137   ใครๆ กว็าดได้ 1((1)-0-2) 
             (Everyone Can Draw) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน การลง                
แสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย ์  
  Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; 
human figures   
หมายเหตุ  :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
142-138   มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
  (The Sound of Musics) 
  การศึกษาประวติัศาสตร์ ลักษณะ องค์ประกอบ ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการ
พฒันาทกัษะการฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  
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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 : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  
142-139   ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
   (Through The World of Art) 
   ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
  Art of Visual art, medium and technique in art creation 
หมายเหตุ :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
142-234   โลกสวย  1((1)-0-2)  
             (Life is Beautiful) 
  การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย   
พลงัของทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงาน
สุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ    
การผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข  
  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 :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า   1((1)-0-2) 
             (The Designers and Their Black Attires) 
             วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ   
การออกแบบกบัวถีิชีวติประจ าวนั 
   Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 
basis 
หมายเหตุ :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
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340-162   สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
                 (The Aesthetic in Photography) 
  แสง สี  และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม; สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะใน
การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร  
  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   ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
                 (Local Arts and Fabric) 
  เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของท้องถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อน         
ความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ินผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครู
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 :  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
472-117   สุขภาพดี ชีวมีีสุข  1((1)-0-2) 
                 (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
   การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้ง
ความมีสุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก 
ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคญัของการ         
มีความสุข และ นิสัยการกินดีอยูดี่  
   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 1((1)-0-2) 
              (Thai Khim) 
  ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ย
ขิมไทย 
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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   ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
            (Singing, Playing, Dancing) 
  เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว 
เพลงเตน้ร าก าเคียว 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) 
  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะ
ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง 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   กตีาร์  1((1)-0-2) 
                (Guitar) 
  กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลง
ของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 
  Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024   อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
             (Ukulele) 
  อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอู
คูเลเล่ เพลงสมยันิยม 
  Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
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895-025   ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
              (Harmonica) 
  ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลง
ของฮาร์โมนิกา เพลงสมยันิยม 
  Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular 
music 
 
895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
                 (Drama and Self-reflection) 
  สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะท้อนทางวฒันธรรมจาก
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) 
  ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้  ตาม
วตัถุประสงค ์
   Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 
as intended 
 
895-028   การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
                 (Creative Drawing) 
  วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030   ว่ายน า้ 1((1)-0-2) 
                 (Swimming) 
   การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมว่ายน ้ าไปใช้สร้างสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมในชีวติประจ าวนั 
  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) 
  การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  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 ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
  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) 
  การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมในชีวติประจ าวนั 

  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   ลลีาศ  1((1)-0-2) 
                 (Social Dance)  
  การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมในชีวติประจ าวนั    
  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) 
  การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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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   ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
                 (Camping) 
  ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิด
ของค่าย กิจกรรมค่าย การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
  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) 
  การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใช้สร้าง
เสริมสุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวติประจ าวนั 
  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) 
  กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือใน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
  Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039   การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
                (Exercise for Health) 
  วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  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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 รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
(1)  บังคับ 2 หน่วยกติ   ให้เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี 

890-010   การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
           (Improving English Writing Skills) 
  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใชห้ลกัไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและ
เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
  Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-015   ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติจริง  2((2)-0-4) 
           (English Grammar for Real Life Communication) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ 
หนา้ท่ีทางภาษาและความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 
  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   การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
           (English Conversation) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใช้
ในการสนทนาในชีวติประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ การ
พฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชีวติประจ าวนั 
  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  ฟังแล้วพูดภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
           (From Listening to Speaking English) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การฟังและการพูดสั้ นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีไดฟั้ง 
  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  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
           (Presentations and Public Speaking in English) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
  Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
           (Reading to Write in English) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้               
เท่าทนั การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
  Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response 
to the reading materials 
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890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2((2)-0-4) 
           (English Communication for Business) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ทกัษะการส่ือสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การเจรจา
ต่อรอง การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค  าศัพท์ท่ี
เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 
  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  ภาษาองักฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
          (English in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  
การตอ้นรับแขก การโทรศพัท ์การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอขอ้มูล การเขียนเชิงธุรกิจ และ
ทกัษะเพื่อการสมคัรงาน 
  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  ภาษาองักฤษส าหรับนักท่องเทีย่ว 2((2)-0-4)  
             (English for Travelers) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง 
การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว ทักษะการเอาตวัรอดส าหรับนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางวฒันธรรมและ
มารยาทส าหรับนกัท่องเท่ียว 
  Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
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890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
           (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การส่ือสารดว้ย
การเขียนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
  English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
 
890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
           (Writing for Job Application) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบ                  
สมคัรงาน การเขียนประวติัยอ่และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 
  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  ภาษาองักฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
           (English for Job Interview) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัทแ์ละส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การ
ออกเสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมาย
และอีเมลข์อบคุณ 
  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  ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
           (English Twenty-Four/Seven) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การใชแ้ฮชแท็ก (hashtag) ตวัยอ่และค าบรรยายภาษาองักฤษในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ทาง
ส่ือสังคมออนไลน์ การวเิคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ มารยาทในการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน และการ
ผลิตส่ือภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
  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  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
          (English for Digital Literacy)  

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลภาษาองักฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องคป์ระกอบ ลกัษณะและ
ความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดขอ้มูล              
ท่ีไดจ้ากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสาร
ดว้ยทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนดว้ยภาษาองักฤษ 
  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 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ จากรายวิชาเลือกของหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ข.   หมวดวชิาเฉพาะ   
 1)   กลุ่มวชิาแกน 
322-173  คณติศาสตร์หลักมูล 1 3((3)-0-6) 
  (Fundamental Mathematics I) 
  ฟังก์ชันและกราฟ อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต์ การหาอนุพนัธ์ 
ของฟังกช์นัหลายตวัแปร และสมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
  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    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                   4((4)-0-8) 
                  (Microeconomics I) 
  รายวชิาบังคับก่อน: - 
  ความหมาย และหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์  ประโยชน์จากการคา้ การท างานของตลาด     
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่นและการประยุกต์อุปสงค์ อุปทานและนโยบายรัฐบาล                  
ตลาดและสวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และ
ผกูขาด ตน้ทุนทางสวสัดิการของการผกูขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ริโภค                   
  Meaning and principles of economics; gains from trade; market mechanism; demand; 
supply; market equilibrium; elasticity and its application of demand; supply and government policies; 
market and welfare; economics of public sector; firm behavior in competitive market and monopoly; 
welfare cost of monopoly; markets for the factors of production; theory of consumer choice 
 
875-104    เศรษฐศาสตร์มหภาค 1     4((4)-0-8) 
                (Marcoeconomics I) 
  รายวชิาบังคับก่อน: - 
                ความหมายและหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค   แนวคิดและการค านวณบญัชีรายได้
ของประเทศ  เงินเฟ้อและการว่างงาน  องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติท่ีดุลยภาพ                       
ตวัทวี  อุปสงค์รวมและอุปทานรวม  นโยบายการคลงั  การเงินและระบบธนาคาร  นโยบายการเงิน ปัจจยั
ก าหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้                   
  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    คณติเศรษฐศาสตร์                           4((4)-0-8) 
                  (Mathematical Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 322-173 Fundamental Mathematics I  
                   หลักและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่ อพิ สูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์              
การวิเคราะห์ดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน ระบบสมการ                  
เมทริกซ์ อนุพนัธ์ การหาผลเลิศ  อินทิกรัล และการประยกุตใ์ชใ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
                   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    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        4((4)-0-8) 
                  (Microeconomics II) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I   
  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีตน้ทุนการผลิต
และการผลิตเพื่อก าไรสูงสุด ดุลยภาพตลาดและวิเคราะห์การด าเนินนโยบายของภาครัฐ โครงสร้างตลาด
แข่งขนัไม่สมบูรณ์ประเภทต่างๆ (ตลาดผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย และตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด) กลยุทธ์
การแข่งขนัและทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจยัการผลิต การวเิคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป  ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  
ตลาดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร   
             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    เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                   4((4)-0-8) 
  (Macroeconomics II) 

รายวชิาบังคับก่อน:  875-104 Macroeconomics I 
                   ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ ระบบการเงิน 
เงินเฟ้อ แบบจ าลองระบบเศรษฐกิจเปิด การว่างงาน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวมาก 
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แบบจ าลองโซโล  ทฤษฎีความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ แบบจ าลองไอเอส-แอลเอ็ม แบบจ าลองอุปสงค์
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจปิดและระบบเศรษฐกิจเปิด แบบจ าลองอุปทานมวลรวม 
                  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    สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์          4((4)-0-8) 
  (Statistics for Economists) 

รายวชิาบังคับก่อน:  - 
                   หลกัและการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 
สถิติพรรณา สถิติอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตวัอย่าง การกระจายของความน่าจะเป็นของ           
ตวัแปรเชิงสุ่ม ทั้งแบบตวัแปรช่วงและตวัแปรต่อเน่ือง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ค่าเฉล่ียและสัดส่วน  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์      
การทดสอบไคสแควร์ การวเิคราะห์ความถดถอย 
                      Principles and application of statistical concepts in analyzing quantitative economic 
problems; descriptive statistics; inferential statistics; probability theory; sampling methods; probability 
distribution of random variables including both discrete variable and continuous variable; statistical 
estimation; hypothesis test involving mean and proportion; correlation analysis; analysis of variance; non-
parametric statistics; Chi-square test; regression analysis 
 
875-301    เศรษฐกจิประเทศไทย           3((3)-0-6) 
  (Thai Economy) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  และ 875-104 Macroeconomics I 
                            ลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้ งในอดีตและปัจจุบัน ปัญหา
เศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ความยากจน  การกระจายรายได้  การพฒันาชนบทและการพฒันา
เศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ิน การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม  การโยกยา้ยของประชากร  ความสัมพนัธ์
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับนโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ  บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
                   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 
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finance policy; roles of sufficiency economy philosophy in the development of local economy and Thai 
economy 
 
875-302    วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์          3((1)-4-4) 
  (Research Methods in Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-203 Statistics for                      
                                Economists  

                   ความส าคัญของงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์   การก าหนดปัญหาและค าถามวิจัย              
การก าหนดหวัขอ้วิจยัและการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ระเบียบวธีิวจิยั ขอ้มูลและวธีิการรวบรวมขอ้มูล  
การออกแบบสอบถาม   การวเิคราะห์ขอ้มูล   การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั และการเสนอหวัขอ้วจิยั 
                   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)   กลุ่มวชิาชีพเลือก  ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

2.1   วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์    มีดังนี้ 
875-211   การวเิคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์      3((2)-3-4) 
  (Economic Data Analytics) 

รายวชิาบังคับก่อน: - 
การใช้โปรแกรมเบ้ืองตน้ (เอ็กซ์เซล พาวเวอร์บีไอ อาร์ ) เพื่อการจดัการขอ้มูล การส ารวจ

ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลแผนภาพ การวเิคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหาทางเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

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         ทฤษฎีเกมเบื้องต้น        3((3)-0-6) 
                   (Introduction to Game Theory) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
                      แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใชก้ลยุทธ์เด่น  ดุลยภาพแนช  ดุลยภาพ
แนชแบบผสม  เกมท่ีมีการต่อขยาย การอุปนยักลบัหลงั ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดบัเกมยอ่ย การร่วมมือกนัใน
เกม ท่ี มีการเล่นซ ้ า  เกมกลยุท ธ์  สภาวการณ์ ท่ีข้อมูลข่ าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพ เบย์ แนช                      
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเกม 
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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     เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1  3((3)-0-6) 
                   (Behavioral Economics I) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
                  การเลือกและส่ิงท่ีชอบ ความคงเส้นคงวา ขีดจ ากดัของความสมเหตุสมผล ความล าเอียง
และฮิวริสติกส์ ความสัมพนัธ์ในเชิงกลยุทธ์และพฤติกรรมจริงของเกมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกมท่ีมีการ
ร่วมมือกัน การเล่นซ ้ า ระบบตลาดและพฤติกรรมจริง เช่นพฤติกรรมของการประมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
การเงินเชิงพฤติกรรมเบ้ืองตน้                    

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   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2 3((3)-0-6)  
                   (Behavioral Economics II) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
การทดลองในสินคา้สาธารณะ ปัญหาความร่วมมือกนัและการประยกุต ์ เช่น การจดัล าดบั            

ดุลยภาพตามแนวคิดพาเรโต การเจรจาต่อรอง การทดลองในสาขาการจดัการองคก์รเช่น การบงัคบัไม่ใหมี้
การผกูขาด 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  การวเิคราะห์โครงการ        3((3)-0-6) 
               (Project Analysis) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                   แนวคิดเบ้ืองต้นและขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ    
การประเมินค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา   หลกัเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ
โครงการ   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตน้ทุนและประโยชน์ท่ีผ่านระบบตลาดโดยตรง   ความรู้
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เบ้ืองตน้ในการประเมินค่าผ่านระบบตลาดโดยออ้มและไม่ผ่านตลาด  การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของ
ทางเลือกท่ี       เป็นไปได้  การวิเคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล  ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ของการวิเคราะห์
โครงการ กรณีศึกษาการวเิคราะห์โครงการภาคเอกชนและโครงการของรัฐ 
                   Basic concepts and steps in cost-benefit analysis; measurement of benefits and costs over 
time; criteria for project comparison; economic evaluation of costs and benefits using market approach; 
introduction to non-market valuation approach; sensitivity analysis of possible alternatives; cost-
effectiveness analysis (CEA); problems and limitation of project analysis; case studies of applications of 
project analysis in private and public projects 
 
875-221     เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น            3((3)-0-6) 
                   (Introduction to Public Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                   ความลม้เหลวของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โครงสร้างรายจ่ายและรายไดข้องรัฐบาล  บทบาท
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สินค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก การลงทุน
สาธารณะ โครงข่ายคุ้มครองทางสังคม การกระจายรายได้และความยากจน ภาษีอากร  กระบวนการ
งบประมาณ หน้ีสาธารณะ 
                   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     เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
  (Economics of Industrialization) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
ทฤษฎีและกลยุทธ์การพฒันาอุตสาหกรรม บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย พฒันาการของนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศและ
สากล บทบาทของการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อภาคอุตสาหกรรม 
ความส าคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ ปัจจยัก าหนดการพฒันาอุตสาหกรรมและ
ปัญหาท่ีเกิดจากการเร่งการขยายตวัของอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
                   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     เศรษฐศาสตร์การพฒันา       3((3)-0-6) 
                   (Development Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  
        ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่างๆ ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
                   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     เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร                  3((3)-0-6) 
                   (Economics of Money and Banking) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                   บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน   การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย  ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา
ดอกเบ้ียระยะสั้ นและระยะยาว การก าหนดราคาหุ้นสามญั ทฤษฎีการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล ความมี
ประสิทธิภาพของตลาดทุน โครงสร้างและการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน การล้มละลายของสถาบนั
การเงิน การป้องกนัการลม้ละลายทั้งจากดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินของสถาบนัการเงิน                    
  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) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
  พันธกิจของธนาคารกลาง ความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบายการเงิน  พัฒนาการ                
ของนโยบายการเงินและนโยบายอตัราแลกเปล่ียน  การด าเนินนโยบายและมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิน การพฒันาตลาดการเงิน การบริหารเงินส ารอง การก าหนดทิศทางนโยบายการพฒันาระบบ



79 
 

 

สถาบนัการเงิน การก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการทางการเงิน การส่งเสริมพฒันาการของระบบสถาบนัการเงินไทย 
การด าเนินนโยบายดา้นระบบการช าระเงิน 

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   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ           3((3)-0-6) 
                   (International Economics) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                    แนวคิดเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ หลกัการไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ 
ประโยชน์จากการค้า ทรัพยากรและการค้า การประหยดัจากขนาด   การแข่งขันไม่สมบูรณ์กับการค้า 
นโยบายและมาตรการทางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน การเคล่ือนยา้ย
ทุนระหวา่งประเทศและผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  
                   Concepts of international trade; principles of absolute and comparative advantage; gains 
from trade; resources and trade; economies of scale; imperfect competition and trade; international trade 
policies and measures; economic integration; concepts of exchange rate; international capital flow and its 
effects on economic development 
 
875-234      เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวนัออก                                   3((3)-0-6) 
                 (ASEAN and East Asian Economy) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                 แนวคิดของการจดัตั้งกลุ่มอาเซียน การถือปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัร่วมกัน ข้อตกลงและ
ระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติัและแนวทางแก้ไขในกลุ่มอาเซียน  
การศึกษาบทเรียนการพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศท่ีมีความโดดเด่นในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออก  
                  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      เศรษฐกจิจีน    3((3)-0-6) 
                         (Chinese Economy) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I    
                      ความรู้เบ้ืองต้นและประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ การเปล่ียนผ่านและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กรรมสิท ธ์ิและการแปรรูป เป็น เอกชน  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การเป ล่ียนแปลง
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  เศรษฐกจิการค้าชายแดน  3((3)-0-6) 
  (Border Trade Economy) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I     

การพัฒนาแนวคิดการค้าระหว่างประเทศกับการค้าชายแดน    ความได้ เป รียบ                    
โดยเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ขอ้มูลการคา้ชายแดนเปรียบเทียบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
และการขนส่งสินคา้น าเขา้และส่งออก ตลาดแรงงาน คนขา้มแดนกบัสภาวะขา้มชาติ  การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต ้ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสรองวิเคราะห์พฒันาการของความรู้วา่ดว้ยการสร้างเขต
แดนและความเป็นอ่ืน รัฐ ชายแดน และการควบคุมปรากฏการณ์การคา้ชายแดน นโยบายการคา้ชายแดน 
บทบาทของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เง่ือนไข ระเบียบพิธีการศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการคา้ชายแดน 
เช่ือมโยงกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

  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)  
รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  

   บทบาทของระบบการเงินฐานราก และระบบธนาคารในประเทศก าลงัพฒันา ในการสร้าง
บริการทางการเงินให้แก่คนยากจนและผูมี้รายไดต้  ่า วิวฒันาการและกลไกการท างานของระบบการเงินฐาน
ราก ทกัษะและเทคนิคต่างๆท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ การจดัการ และการลงทุนในระบบการเงินฐานราก 
บทบาทของรัฐบาลและธนาคารกลางท่ีมีต่อกิจการของระบบการเงินฐานราก ปัญหาต่าง ๆ ท่ีระบบการเงิน
ฐานรากเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

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  เศรษฐศาสตร์การตัดสินใจในครัวเรือน  3((3)-0-6) 

(Economics of Household Decisions) 
รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  
บทบาทและความส าคญัของหน่วยครัวเรือน เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยภาวะการเจริญพนัธ์ุ 

เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการแต่งงาน การหยา่ร้างและรูปแบบครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ 
ระดับครัวเรือน การตัดสินใจของครัวเรือนเพื่อเลือกระหว่างการท างานและการพกัผ่อน บทบาทและ
ความส าคญัของการลงทุนจากครัวเรือนในทุนมนุษย ์เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยภาวะความกินดีอยูดี่ การบริหาร 
ความมัง่คัง่ การกระจายรายไดแ้ละความสุขในครัวเรือน 

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) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I                  
                       พฒันาการของพุทธเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย   ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกับ                   
พุทธเศรษฐศาสตร์  เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบัพุทธเศรษฐศาสตร์                  
และผลกระทบ  การตดัสินใจทางการผลิต  การตลาด  และการบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์  
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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      เศรษฐกจิชุมชน 3((1)-4-4) 
                 (Community Economy) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
                 ความหมายของชุมชน ความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ
ตลาดท่ีมีความส าคญัต่อความเป็นอยูข่องชุมชน ทุน 5 ประเภทของชุมชน  เคร่ืองมือส าหรับการส ารวจและ
การเก็บขอ้มูลของชุมชน การลงพื้นท่ีชุมชนและการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
                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     เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม     3((3)-0-6) 
                   (Cultural Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: : 875-103 Microeconomics I 
                   ลกัษณะของสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมและงานศิลป์ อุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์
โครงสร้างตลาดสินคา้และตลาดปัจจยั   แนวคิดของโบมอลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต  นโยบายภาครัฐในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและงานศิลป์   รวมทั้งประสบการณ์การอนุรักษใ์นต่างประเทศ 
                   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   ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์      3((3)-0-6) 
  (Game Theory and Economic Application) 

รายวชิาบังคับก่อน:  875-105 Mathematical Economics 
เกมท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ ดุลยภาพแนช การประยกุตดุ์ลยภาพแนช ดุลยภาพผสม เกมแบบ                  

โคอลิชนั เกมท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์เช่น เบยเ์ซียนเกม และเกมท่ีน่าสนใจแบบต่างๆ เกมววิฒันาการ เกมท่ีมี
การเล่นซ ้ 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     เศรษฐมิติเบื้องต้น        3((3)-0-6)  
                   (Introduction to Econometrics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-203 Statistics for Economists 
                   การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใชค้วามรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการ
ประมาณค่า แบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชต้วัแปรอธิบายท่ีมีลกัษณะ
เชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแบบจ าลองถดถอยเบ้ืองตน้ 
                   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     การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   3((3)-0-6) 
                   (Economic Evaluation) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   แนวคิดในการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์  มูลค่ารวมของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  
ธรรมชาติ  แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการประเมินมูลค่าสินคา้และบริการ  การประเมินค่า
สินคา้และบริการจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิผา่นระบบตลาดและท่ีไม่ผา่นระบบตลาด 
                   Basic concepts of economic evaluation; total economic value of environment and natural 
resource; microeconomic foundation of economic evaluation of goods and services; the methodology of 
economic evaluation of natural resource and environmental goods and services using market and non-
market approach 
 
875-314    เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ    3((3)-0-6) 
                   (Economics of Information) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II  
                   การวิเคราะห์บทบาทของความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสารโดยใช้แบบจ าลอง                  
พรินซิเพิล-เอเจินท ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิร์ต  แอดเวร์ิสซีเลคเชิน  และซิกเนิลล่ิง   การประยุกตรู์ปแบบการ
ท าสัญญาท่ีเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร การประมูล การจบัคู่ 
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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     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3                3((3)-0-6) 
  (Microeconomics III) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II 
                   การประยุกต์คณิตศาสตร์กับปัญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค   พฤติกรรมผู ้บริโภค               
ความพึงใจท่ีเปิดเผย การบริโภคขา้มเวลาและการออม การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน
การผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจยัการผลิต ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ ผลกระทบภายนอก สินคา้มหาชน ความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร 
                  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     เศรษฐศาสตร์มหภาค 3    3((3)-0-6) 
                   (Macroeconomics III) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-202 Macroeconomics II 
                   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเน้นการใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  แบบจ าลองของคนต่างรุ่น                
ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอน ทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจ
ท่ีแทจ้ริง การวเิคราะห์ราคาสินทรัพย ์ การบริหารนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัอยา่งเหมาะสม 
                   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     เศรษฐศาสตร์นิเวศเบื้องต้น   3((3)-0-6) 
                   (Introduction to Ecological Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                  ความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ การวเิคราะห์ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจ
และการใชท้รัพยากรต่อระบบนิเวศ การจดัการทรัพยากรและแกปั้ญหาทางนิเวศเศรษฐศาสตร์  อยา่งย ัง่ยนื 
         Relationship between ecology and economic system; analysis the impacts of economic 
activities and resources use on ecological system; sustainable resource management and ecological-
economic problems solving 
 
875-322     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ       3((3)-0-6) 
                   (Economics of Natural Resources) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
              นิยามและความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  การประยกุตเ์ทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด
กบัการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติและแนวทางแกไ้ข    

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    เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       3((3)-0-6) 
                   (Environmental Economics) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  

ความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและความล้มเหลว            
ของตลาด  เคร่ืองมือทางนโยบายในการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อม   การประยุกต์วิธีการประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

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    เศรษฐศาสตร์การศึกษา  3((3)-0-6) 
                   (Economics of Education) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   นิยามการศึกษา การศึกษาในมุมมองเศรษฐศาตร์ การศึกษากบัทฤษฎีทุนมนุษย ์   ผลของ
การศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตน้ทุนและประโยชน์ของการศึกษา  การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ประโยชน์จากการลงทุนทางการศึกษา  ฟังก์ชนัการผลิตและฟังก์ชนัตน้ทุนของการศึกษา  การศึกษากบัการ 
มีงานท า  ความเป็นธรรมทางการศึกษา  การจดัการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน   การวางแผนการศึกษา 
การเงินและภาษีอากรเพื่อการศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัส่วนอ่ืน 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; cost-
benefit analysis in education; production and cost function in education; education and employment; 
equity in education; public and private education; educational planning; financing and taxation for 
education; linkage between education and other sectors 
 
875-325     เศรษฐศาสตร์สุขภาพ      3((3)-0-6) 
                   (Health Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ดา้นสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของ
บริการสุขภาพ ปัจจยัการผลิตบริการสุขภาพ การประกนัสุขภาพ ความลม้เหลวของตลาดการบริการสุขภาพ
และบทบาทของรัฐในระบบบริการสุขภาพ   ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบประกัน
สุขภาพ   การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพและการปฎิรูปบริการสุขภาพระหว่างประเทศ   การประเมิน
ความคุม้ค่าของโครงการสุขภาพ 
                   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    เศรษฐศาสตร์แรงงาน      3((3)-0-6) 
                   (Labor Economics) 

วชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   อุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว   การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจา้ง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน     
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ทั้งในฐานะผูจ้า้งและในฐานะผูก้  ากบัดูแล การคุม้ครองทางสังคมและสวสัดิการต่อแรงงาน  การเลือกปฏิบติั
ในตลาดแรงงาน  ผลของโลกาภิวตัน์ต่อการจา้งงาน 
                   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    เศรษฐศาสตร์พลงังาน              3((3)-0-6) 
                   (Energy Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
                        ความหมายและประเภทของพลงังานในรูปแบบต่างๆ  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบั
เศรษฐกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของพลังงานชนิดต่าง ๆ  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์         
มาอธิบายเร่ืองพลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตและการใชพ้ลงังาน  กลไกในการก าหนด
ราคา  การวเิคราะห์นโยบายและมาตรการดา้นพลงังานของประเทศในการจดัการพลงังานและผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 
                   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     เศรษฐศาสตร์ขนส่ง   3((3)-0-6) 
                   Transportation Economics 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ  หลกัอุปสงค์และ
อุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในกิจการขนส่ง  ตน้ทุนและผลกระทบภาย
นอกจากการขนส่ง การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการขนส่ง ปัญหาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขนส่ง 
                   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     การวเิคราะห์กฎหมายด้วยหลกัเศรษฐศาสตร์      3((3)-0-6) 
                   (Economic Analysis of Law)  

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย   เศรษฐศาสตร์กับกฎหมายว่าด้วย           
กฎหมายละเมิด กฏหมายสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง                     
การวเิคราะห์ค าวนิิจฉยัของศาลท่ีค านึงถึงนยัเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตดัสินคดี 
                   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     เศรษฐศาสตร์เมือง    3((3)-0-6) 
                   (Urban Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II 
                        ความหมาย และทฤษฎีการพฒันาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหา              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าเนิดของเมือง ขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม การใช้ท่ีดินและค่าเช่าท่ีดิน โครงสร้างหรือ           
ผงัเมือง ตลาดบ้านท่ีอยู่อาศยั ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพส่ิงแวดล้อม การศึกษา 
อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพฒันา 
                   Definitions and theories of urban development; analysis of economic issues and problems 
regarding urbanization; optimal size of urban areas; land use and rents; urban structure; housing market; 
urban poverty; transportation; pollution and environmental quality; education; crime; role of government 
in urban economics and development policies 
 
875-333     เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม        3((3)-0-6) 
            (Industrial Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II 
                   ความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ  การวเิคราะห์โครงสร้าง การตดัสินใจ
ของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ตลอดจนทิศทางและนโยบายสากลในการพฒันาอุตสาหกรรม 
                   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    เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3((3)-0-6) 
                  (Managerial Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบติั การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรธุรกิจด าเนินการ  การตัดสินใจด้านการจัดการภายใต้ข้อจ ากัดท่ี     
แตกต่างกนั การวิเคราะห์การท างานของตลาด พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และตวัแทนทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ  การประยกุตใ์ชก้บัความเป็นจริงทางธุรกิจท่ีซบัซอ้น 

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 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-202 Macroeconomics II 
                   ทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน   กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ  การควบคุมและผ่อนคลายการเคล่ือนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ  ความเป็นอิสระของ
ธนาคารกลาง ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน เคร่ืองมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการ
รักษาเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเสถียรภาพทางราคาซ่ึงเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน  
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างนโยบายการคลงั และการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกประเทศ 
                   Theoretical topics of money supply and money demand; the transmission mechanism of 
the monetary policy; regulation and deregulation of international capital flows; the independence of the 
central bank and the effectiveness of monetary policy; monetary policy and its instruments which help to 
gear the economy towards the sustainable economic growth; price stability which are the ultimate goals of 
monetary policy implementation; the comprehensive picture of the combination of the monetary and fiscal 
policy in response to the rapid changes in the international economic landscape 
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875-341     ประวตัิแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                   3((3)-0-6) 
                   (History of Economic Thoughts) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-202 Macroeconomics II 
                   วิวฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  แนวคิดพาณิชยนิ์ยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิก 
สังคมนิยม มาร์กซ์  เคนส์  นีโอคลาสสิก  โพสตเ์คนส์เซียน แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสรอง ปรัชญาพื้นฐาน
และสภาพปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวคิดในแต่ละยคุสมยั 
                   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     เศรษฐศาสตร์สถาบัน               3((3)-0-6) 
                  (Institutional Economics)            

รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II 
                   การพัฒนาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทั้ งในแง่ท่ี            
เป็นองค์กรและกฎของการเล่นเกมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนทางธุรกรรมของ
สถาบนัและการเปล่ียนแปลงของสถาบนั การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกัวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การ
แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจผา่นกลไกของอ านาจรัฐ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ 
และองคก์รต่างๆ ในการผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ    
                   Development of institutional economics; analysis of the roles of institutions and roles of 
games on socio-economic changes; transaction costs and changes of institutions; the state economic policy 
reform; the use of mainstream economics to analyze political phenomena; the market structure of political 
sector; political behavior; rent-seeking behavior exercised via government bodies; influences and impacts 
of various interest groups and organizations’ behavior on changes in economic policies 
 
875-351     เศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ว       3((3)-0-6) 
                   (Tourism Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   ประยุกต์แนวคิดและวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเท่ียว   วิธีการประเมินค่าต้นทุนและ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของจากการพฒันาการท่องเท่ียว 



91 
 

 

                   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     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  3((3)-0-6) 
                   (Economics of Human Resources) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
                   แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการพฒันาเศรษฐกิจ การ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบการลงทุนในการศึกษา   การฝึกอบรม  การอพยพของแรงงาน  และ
สุขภาพอนามัย   การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับงานด้านบุคลากร การพัฒนาพนักงาน                        
การประเมินผลการปฏิบติังาน การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อการจา้งงาน และ
นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                   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     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล   3((3)-0-6) 
  (Coastal Resource Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
                   ขอบเขตทางกายภาพและการท าหน้าท่ีตามธรรมชาติของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล สมดุล
พลวตัของระบบชายฝ่ังทะเล มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจ ปัญหาการใช้ทรัพยากรชายฝ่ังในปัจจุบนั   โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่งการใชป้ระโยชน์ของ        
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเป้าหมายของสาธารณะ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์นโยบายเพื่อการ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 
                   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   เศรษฐศาสตร์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ      3((3)-0-6) 
  (Economics of Climate Change) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
นิยามของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการ

เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เค ร่ืองมือทางนโยบายในการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว                              
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเส่ียงและความไม่แน่นอน  ความร่วมมือและนโยบายระหว่างประเทศในการรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

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) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
                   การประยุกตค์วามรู้ทางสถิติใชใ้นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ย
วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแปลค่าทางสถิติต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ศึกษาแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั การแกปั้ญหาทางเศรษฐมิติท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือขอ้สมมติเบ้ืองตน้ไม่เป็นจริง 
                   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 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
                   ระบบสมการท่ีเก่ียวเน่ืองกันและการประมาณค่าพารามิเตอร์ของระบบ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด  แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรคุณภาพ   แบบจ าลอง
ข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา  แบบจ าลองอนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
แบบจ าลองเศรษฐมิติ 



93 
 

 

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) 
รายวชิาบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
การประยุกต์วิ ธีการทางเศรษฐมิ ติ เพื่ อวิ เคราะห์ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค                 

การประมาณค่า  การอนุมานและการตีความแบบจ าลองทางเศรษฐมิติดว้ยขอ้มูลภาคตดัขวาง  แบบจ าลอง              
ตวัแปรตามเชิงคุณภาพ   แบบจ าลองข้อมูลพาแนล  การประมาณค่าตวัแปรเคร่ืองมือโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
   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   ทฤษฎกีารตัดสินใจ              3((3)-0-6) 
  (Decision Theory) 
   รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-213 Behavioral 

     Economics I 
การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัและข้อสมมติฐาน            

การละเมิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีต่าง ๆท่ีมาแทนทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ี
คาดหวงั เช่น ทฤษฎีพรอสเป็ค การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนเบ้ืองตน้ การตดัสินใจท่ีมีห้วงเวลาเขา้มา
เก่ียวขอ้ง การตดัสินใจเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เป็นตน้ 

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     ทฤษฎีและนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ  3((3)-0-6) 
                   (Government Expenditure Theory and Policies) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
                   บทบาทและโครงสร้างรายจ่ายภาครัฐ  กระบวนการงบประมาณ  การวิเคราะห์การใช้จ่าย
ของภาครัฐ ได้แก่ สินค้าสาธารณะ  ผลกระทบภายนอก  การลงทุนสาธารณะ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของการลงทุนภาครัฐ โครงข่ายคุม้ครองทางสังคม  หน้ีสาธารณะ รัฐวสิาหกิจ                    

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) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
                   องค์ประกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐของรัฐบาลไทยและประเทศท่ีส าคญัต่างๆ 
ทฤษฏีภาษีอากร ภาระภาษี ผลของการจดัเก็บภาษี ภาษีต่างๆ ท่ีมีการจดัเก็บในประเทศไทย                     
  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  เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพฒันา 3((3)-0-6) 

(Development Microeconomics)  
รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ แนวคิดความ

ยากจนและความเหล่ือมล ้า การวดัความยากจนและความเหล่ือมล ้ า แนวคิดทฤษฎีความยุติธรรม เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยากจนและความเหล่ือมล ้ า ทฤษฎีและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของครัวเรือน ความไม่สมบูรณ์ของตลาดต่าง ๆ ในประเทศก าลงัพฒันา และนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ประชากร การจดัสรรแรงงานในครัวเรือนในภาคการผลิตต่าง ๆ           
ภาคทางการและภาคนอกทางการ รวมถึงการยา้ยถ่ิน บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการของครัวเรือน เคร่ืองมือ
จดัการความเส่ียงของครัวเรือน การเงินครัวเรือน ตลาดการเงินฐานราก นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดความ
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 non-
agriculture 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  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพฒันาท้องถิ่น 3((3)-0-6) 

(Economics of Local Development)  
รายวชิาบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
พลวัตการพัฒนาท้องถ่ินทั้ งในชนบทและเขตเมือง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับชุมชนและความร่วมมือของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัเชิงชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมท่ีก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินทั้งใน
และนอกภาคการเกษตรในแต่ละพื้นท่ี การตอบสนองและการปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ินต่อนโยบายการ
พฒันา บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าท่ีรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการ และ
องค์กรพฒันาเอกชนในการพฒันาท้องถ่ิน การวิเคราะห์ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของชุมชนท้องถ่ินในการ
ร่วมมือเพื่อจดัการทรัพยากรและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน และ
แนวคิดการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

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     ทฤษฎอีงค์กรอุตสาหกรรม       3((3)-0-6) 
  (Industrial Organization) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II  
โครงสร้างตลาด การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตและการจดัสรรทรัพยากร ทฤษฎี
และรูปแบบการแข่งขนัต่างๆระหว่างหน่วยผลิต การรวมตวัของผูผ้ลิตสินคา้ และการควบควบรวมกิจการ
เพื่อเพิ่มอ านาจผูกขาดและการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิต ทฤษฎีการผลิตสมยัใหม่ ความเป็นเจา้ของ    
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การจดัการและการก ากบัควบคุมในภาคอุตสาหกรรม การด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีองค์กร
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     เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ    3((3)-0-6) 
  (International Trade Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-233 International Economics 
                   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความช านาญจากการแบ่งงานกันท า  หลักการได้เปรียบ          
เชิงเปรียบเทียบ  นโยบายและมาตรการทางการคา้ระหว่างประเทศ ทั้งในกรณีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และ                  
ไม่สมบูรณ์  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  บทบาทของบรรษทัขา้มชาติ  การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ  
                   International trade theory; division of labor; concept of comparative advantage; 
international trade policy and measures in perfect and imperfect competitive market; economic integration; 
the roles of multinational corporation; international trade and economic development 
 
875-433     เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   3((3)-0-6) 
                   (International Monetary Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-202 Macroeconomics II  และ 875-233 International  
     Economics                                     

                   ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตวัของดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราและ
ตลาดการเงินระหวา่งประเทศ  การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ  วิวฒันาการของระบบการเงินระหวา่ง
ประเทศ  ปัญหาการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศก าลงัพฒันาและประเทศไทยเผชิญ ตลอดจนวิเคราะห์
ประสบการณ์ของวกิฤติทางการเงินในประเทศต่างๆ 
                   Balance of payment: its concept and mechanism; foreign exchange markets; international 
capital flows; evolution of international monetary system and international monetary problems 
encountered by developing countries as well as Thailand; analysis of international financial crises; 
experiences in some countries are also included 
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875-441   เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น  3((3)-0-6) 
(Introduction to Political Economy) 

  รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวคิดเศรษฐศาสตร์ 

การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์แนวสถาบนั แนวคิดการเลือกสาธารณะ  แนวคิดอนุรักษนิ์ยมใหม่  
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  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 

  (Political Economy of the Environment) 
   รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 

แนวคิดเร่ืองอ านาจ 5 มิติ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเหล่ือมล ้ า ความยากจน และคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอ้ม ความยุติธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ในการ
ประเมินโครงการทางเศรษฐกิจและโครงการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์
แบบถ่วงน ้ าหนกัดว้ยการกระจายของรายได ้มูลค่าของการให้บริการทางส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นดา้นความเป็น
ทรัพยสิ์นของส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรร่วม การสร้างสินทรัพยท์างธรรมชาติ ตวัอยา่งแนวนโยบาย
ทางเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
       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  เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย  3((3)-0-6) 

(Political Economy of Thailand) 
  รายวชิาบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 

ส ารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้มุมมองของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง บทบาทของภาครัฐ บทบาทของกลุ่มผูมี้อ  านาจก าหนดนโยบาย และบทบาทของกลุ่ม
ผูส้นบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย การพฒันาของระบบทุนนิยม ชนชั้นนายทุน และชนชั้น
แรงงานในระบบเศรษฐกิจไทย บทบาทของรัฐราชการ กองทัพ เครือข่ายสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ภาค
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ประชาชนและการเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ีมีต่อการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจและนโยบาย
เศรษฐกิจ การกระจายของทรัพยากรการผลิตระหวา่งชนชั้นทางเศรษฐกิจต่าง 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  โครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0) 
  (Research Project in Economics) 

รายวชิาบังคับก่อน: 875-302 Research Methods in Economics   
                   การท าวิจยัในประเด็นท่ีสนใจ การจดัท ารายงาน และการน าเสนอผลการวิจยัภายใตก้าร
แนะน าและอ านวยการเรียนโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                   Conducting research on interested topics, writing research report, and conducting 
presentation under supervision and guidance of supervisor 
 
875-452    สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
                   (Seminar in Economics) 
  รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
  การศึกษาบทความทางวิชาการและประเด็นท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์วิจารณ์
ประเด็นดงักล่าว การน าเสนอ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใตก้ารแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมรายวชิา 
  Review of academic publications and important topics in economics; analysis and critique 
of selected topics; presentation; discussion under instructor’s guidance 
 
875-453     หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z)  
                   (Special Topics in Economics) 
                    รายวชิาบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
                   ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ 
                   Recent and interesting topics in economics 
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ค.   หมวดวชิาฝึกงาน 
  875-391      การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์            300 ช่ัวโมง 
                   (Internship in Economics) 
                   การฝึกงานเก่ียวกบัวชิาชีพทางเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวสิาหกิจ  หรือส่วน
ราชการ โดยผา่นความเห็นชอบจากสาขาวชิา  
                   Internship related to economic field in private firm; public-enterprise or government 
agency under supervision of the Department of Economics 
 
875-491  เตรียมสหกจิศึกษา 30 ช่ัวโมง 
  (Cooperative Education Preparation) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพื่อเตรียม              
ความพร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน            
การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 
 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    สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตร์       6(0-40-0) 
  (Cooperative Education in Economics) 
  เง่ือนไขรายวชิา: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา 

ปกติและผา่นรายวชิา 875-491 Cooperative Education Preparation 
การปฏิบติังานตรงตามวชิาชีพเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราวเต็มเวลาในองคก์ร ในต าแหน่งท่ี

เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของนกัศึกษา เพื่อเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีกบัการปฏิบติัจริง ทั้งรูปแบบงาน
ประจ าหรือโครงงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง โดยมีอาจารย์นิเทศและพี่เล้ียงในสถาน
ประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ และจดัให้นกัศึกษาน าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุด
เวลาปฏิบติังาน 
                   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. รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
876-102     หลกัเศรษฐศาสตร์พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 
                   (Principles of Economics and Application) 
                   รายวชิาบังคับก่อน: -   
                   แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค   อุปสงค์และอุปทาน   ความยืดหยุ่นและการ
ประยุกต์ใช้   เศรษฐศาสตร์สาธารณะ    ต้นทุนการผลิต    และโครงสร้างตลาด   แนวคิดพื้นฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาค   ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค    เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  
นโยบายการคลงัและการเงิน และเศรษฐกิจในระยะสั้น  การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
                   Principles of microeconomics: market forces of supply and demand; elasticity and its 
application; economics of the public sector; costs of production; and market structure; principles of 
macroeconomics: macroeconomic variables; real economy in the long run; money and the banking system; 
monetary and fiscal policies; and output in the short run; international trade and monetary system 
  
876-103     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น      3((3)-0-6) 
                   (Introductory Microeconomics) 
                   รายวชิาบังคับก่อน: - 
                   ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน                
ความยดืหยุน่ และการประยกุต ์อุปสงค ์อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาค
สาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนั และผูกขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของ
ผูบ้ริโภค 
                   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     เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   3((3)-0-6) 
                   (Introductory Macroeconomics) 
                   รายวชิาบังคับก่อน: - 
                   หลกัและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบญัชีรายได้               
ของประเทศ  เงินเฟ้อและการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติท่ีดุลยภาพ                  
ตัวทวี  อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน               
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
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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  ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 5((2)-6-7) 
  (Module: Economics in Everyday Life) 

รายวชิาบังคับก่อน: - 
หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ วิธีคิดแบบนกัเศรษฐศาสตร์ การท างานของกลไกตลาด 

การปรับตัวของผู ้ซ้ือ-ผูข้าย การแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐ บทบาทของภาครัฐ การผลิตและต้นทุน 
โครงสร้างตลาด กระแสไหลเวียนของการใช้จ่ายและรายได้ในระบบเศรษฐกิจ เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ          
มหภาค อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน การคา้และการเงิน
ระหวา่งประเทศ วกิฤตเศรษฐกิจ บทบาทขององคก์รเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ
เบ้ืองต้น การอภิปรายข่าวเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคใต้ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั  

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 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ- สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ช่ือหลกัสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

1. 1-8399-00091-36-2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ ปริญญาเอก Docteur Economics Universite 
Montpellier I, France 

2553 

    ปริญญาโท Master Economie-
Gestion 

Economics Universite 
Montpellier I , France 

2547 

    ปริญญาโท พบ.ม. พฒันาการ
เศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิต- 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2537 

    ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต การบญัชีตน้ทุน ม.หอการคา้ไทย 2529 

2. 3-1014-00101-19-4  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมยั  โกรทินธาคม ปริญญาเอก ปร.ด. สหวทิยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 

    ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543 

    ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2536 
3. 3-9098-00078-07-6 อาจารย ์ นางสาวพิชญา บุญศรีรัตน ์ ปริญญาเอก 

 
Ph.D. Economics University of 

Massachusetts, USA 
2557 

    ปริญญาโท วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2544 
    ปริญญาตรี วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2541 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ- สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ช่ือหลกัสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

4. 3-1017-02311-18-3 อาจารย ์ นายปฐมวตัร จนัทรศพัท ์ ปริญญาโท Ph.D. Economics University of 
Hawai’I, USA 

2559 

     ปริญญาตรี ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2546 
    ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2543 

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

ปริญญาตรี 

ศ.ม. 
 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
 
เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2546 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดบั
ที ่

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
ระดบั

การศึกษา 
ทีจ่บ 

หลกัสูตร(สาขาวชิา) 
ทีจ่บ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบนั 
ปี 
พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 

1. 1-8399-00091-36-2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกลุ ปริญญาเอก Docteur(Economics) Universite Montpellier I, 
France 

2553 180 
 
 
 
 
 
 
 

202.5 
 
 
 
 
 
 
 

225 
 
 
 
 
 
 

 

225 
 
 
 
 
 
 
 

    ปริญญาโท Master Economie-
Gestion Economics) 

Universite Montpellier I , 
France 

2547 

    ปริญญาโท พบ.ม.(พฒันาการ
เศรษฐกิจ) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2537 

    ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
(การบญัชีตน้ทุน) 

ม.หอการคา้ไทย 2529 

2. 3-1014-00101-19-4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสมยั  โกรทินธาคม ปริญญาเอก ปร.ด.(สหวทิยาการ) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 180 225 225 247.5 
    ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2536     
3. 3-9098-00078-07-6 อาจารย ์ นางสาวพิชญา บุญศรีรัตน ์ ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) University of Massachusetts, 

USA 
2557 180 225 225 247.5 

    ปริญญาโท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2544     
    ปริญญาตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2541     
4. 3-1017-02311-18-3 อาจารย ์ นายปฐมวตัร จนัทรศพัท ์ ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) University of Hawai’I, USA 2559 195 202.5 225 247.5 
     ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2546     
    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2543     
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ล าดบั
ที ่

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
ระดบั

การศึกษา 
ทีจ่บ 

หลกัสูตร(สาขาวชิา) 
ทีจ่บ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

5. 5-9306-90006-88-1 อาจารย ์ นางสาวจริยภทัร  รัตโณภาส ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 180 225 225 225 
    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2546     

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

ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) University of Adelaide, 
Australia 

2557 180 202.5 225 247.5 

    ปริญญาโท M.A.(Economics) 
English Language 
program 

ม.ธรรมศาสตร์ 
2546     

    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2542     
7. 3-9098-00855-18-8 อาจารย ์ นางสาวโชติมา  พรสวา่ง ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) North Carolina State 

University, USA. 
2558 195 202.5 

 
 
 

225 
 
 
 

247.5 
 
 
 

    ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2546  
     วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2544  

8. 1-5299-00378-21-4 อาจารย ์ นายเฉลิม ใจตั้ง ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 195 202.5 225 225 
    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2555     

9. 1-9098-99014-13-3 อาจารย ์ นางสาวปพิชญา  แซ่ล่ิม ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 195 202.5 225 225 
    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์ 2551     
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ล าดบั
ที ่

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
ระดบั

การศึกษา 
ทีจ่บ 

หลกัสูตร(สาขาวชิา) 
ทีจ่บ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

10. 3-9098-00488-81-9 อาจารย ์ นายสุก าพล  จงวไิลเกษม  
 

ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) Michigan State University, 
USA 

2558 195 202.5 
 
 
 
 
 

225 
 
 
 
 
 

225 
 
 
 
 
 

    ปริญญาโท M.A.(Economics) 
English Language 
program 

ม.ธรรมศาสตร์ 2546 

    ปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ 2543 
11. 1-9098-0015850-2 อาจารย ์ นายนฐัพร โรจนหสัดิน ปริญญาเอก Ph.D.(Economics) University of York, UK, 2561 180 202.5 225 225 

    ปริญญาโท M.Sc.(Economics) Durham University, UK. 2558     
    ปริญญาตรี B.A.(Economics) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551     
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
      4.1  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
       1) นกัศึกษามีประสบการณ์ทางอาชีพและมีทกัษะในการปฏิบติังานจริง จากการฝึกปฏิบติังานใน
สถานประกอบการ  

 2)  นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางทฤษฎีเขา้กบัสถานการณ์จริงได ้
 3)  นกัศึกษามีทกัษะการท างานเป็นทีมและมีการพฒันาตนเองใหพ้ร้อมต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

4.2  ช่วงเวลา  
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไดก้ าหนดใหน้กัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะฝึกงาน ด าเนินการฝึกงาน
ในชั้ นปี ท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2  โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 875-391 การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์  ทั้งน้ี การฝึกงานไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัของการจบหลกัสูตร 
  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  สามารถลงทะเบียนในรายวชิา 875-492 สห
กิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์  ได้ในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  โดยท่ีสถานประกอบการสหกิจศึกษาเป็น
ผูอ้อกแบบการจดัรายวิชาร่วมกบัหลกัสูตร นอกจากนั้น สถานประกอบการสหกิจศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
มอบหมายภาระงานในองค์กรให้แก่นกัศึกษา รวมทั้งมอบหมายโจทยก์ารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานประกอบการ การศึกษาสถานการณ์ของเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคใต/้ภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ี
นักศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา หรือการศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้แก่นักศึกษา ทั้งน้ี 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะปฏิบติัสหกิจศึกษา จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสาขาวิชา และผา่นรายวิชา 875-491 
เตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 30 ชัว่โมง 
       4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
  1)  รายวชิา 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์  
   ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  จ  านวน 300 ชัว่โมง 
  2)  รายวชิา 875-491 เตรียมสหกิจศึกษา 
   ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ  านวน 30 ชัว่โมง 
  3)  รายวชิา 875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์    
   ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาทั้งในแผนการศึกษาปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 875-302 วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้ นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการของการวิจยัทางสังคมศาสตร์อยา่งครบถว้น โดยนกัศึกษาท่ีมีความ
ตอ้งการจะประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อคน้หาค าตอบของค าถามวจิยัท่ีตนเองสนใจ และฝึกทกัษะ
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การน าเสนอผลงานวจิยั สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 875-451 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์  ไดใ้น
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวจิยั 
  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเลือกเรียนในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกคน ต้องมีการจดัท า
รายงานในรูปแบบของรายงานวิจยั โดยหัวขอ้ของการวิจยัจะตอ้งได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบติังาน และหน่วยงาน/สถานประกอบการสหกิจศึกษาออกแบบการ
จดัการและควบคุมดูแลการท าวจิยัของนกัศึกษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวจิยั    
      5.2  ผลลพัธ์การเรียนรู้   

 1) นักศึกษาสามารถท าวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ได้ด้วยตนเอง โดยการประยุกต์ใช้พื้นความรู้ทาง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัโจทยว์จิยั 

 2)  นกัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และสามารถจดัการองคค์วามรู้และ
ขอ้มูลได ้

 3) นักศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาในรูปของการเขียนรายงาน และการน าเสนอในการ
ประชุมทางวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
      5.3  ช่วงเวลา  
  1) ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรียนรายวชิา 875-302 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
  2) แผนการศึกษาปกติ เรียนรายวชิา 875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 4                     
        ภาคการศึกษาท่ี 1  
   3) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา จดัท ารายงานวจิยัใน ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
      5.4  จ านวนหน่วยกติ   
  1) รายวชิา 875-302 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  2)  รายวชิา 875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  3)   รายวชิา 875-491 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์  6 หน่วยกิต 
      5.5  การเตรียมการ  
  1)   ก าหนดชัว่โมงการใหค้  าแนะน าในการท าวจิยั ทบทวนและฝึกปฏิบติัการ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย       

เคร่ืองมือต่าง ๆ           
  2)   อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวิจยั ใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ กระบวนการศึกษาคน้ควา้และ     

ประเมินผลโครงงานวจิยั 
  3)   จดัใหมี้อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาและประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา     

โครงงานวจิยั 
  4)   จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 
  5)   อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
  6)   จดักิจกรรมเพื่อน าเสนอผลงานวจิยัของนกัศึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะจากคณาจารยใ์นสาขา 
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     5.6  กระบวนการประเมินผล  
  การประเมินผลโดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวิจยั โดยมีกรอบการประเมิน  (1) กระบวนการ
และพฤติกรรมการท าวจิยัของนกัศึกษา และ (2) เล่มรายงานวจิยั  
         ส่วนท่ี 2 ประเมินผลโดยคณาจารยผ์ูเ้ขา้ฟังการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน 
คือ  (1) เน้ือหา  (2) ทกัษะในการน าเสนอผลงานวชิาการ (3) การตอบขอ้ซกัถามของคณาจารยแ์ละผูเ้ขา้ฟัง
การน าเสนอ 
         ส่วนท่ี 3 การประเมินผลโดยอาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา โดยประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนใน
ชั้นเรียนและการน าเสนอผลงาน                                                                                                                                        
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล  
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. มีความรู้เศรษฐศาสตร์และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์และ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้
เศรษฐศาสตร์ มีทกัษะ
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
คณิตศาสตร์และสถิติ
วิเคราะห์ขอ้มูล  

1. หลักสูตรจัดให้มีวิชาบังคับด้าน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสม
แ ล ะ เพี ย งพ อ ส าห รั บ ก าร ท่ี
นักศึกษาจะใช้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือ
ศึ ก ษ า ใน วิ ช า ชี พ เลื อ ก ท า ง
เศรษฐศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2. หลักสูตรเปิดกวา้งให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนวิชาชีพเลือก
น อกคณ ะ เศ รษ ฐศ าส ต ร์ ได้
ห ลากหลาย  ท าให้ นั ก ศึ กษ า
สามารถเลือกเรียนในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้ามความสนใจของ
ตนเอง 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่ น  ก าร สื บ ค้น ข้ อ มู ล  ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งส่งเสริม
ให้น าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐศาสตร์มาให้นกัศึกษา
ได้เรียนรู้ และทดลองวิเคราะห์
ข้อ มู ล เศ รษ ฐ กิ จจ ริ ง  ภ ายใต้
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ส่ ง เส ริมให้นัก ศึกษ าเข้า ร่วม         
ก ารอบรมการใช้ โป รแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป  ( Software and 
Application) ท่ี มห าวิท ยาลัย  / 
คณะ / องคก์รหน่วยงานจดัข้ึน 

PLO1  สามารถใชค้วามรู้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งในระดบัประเทศ 
และในระดบัภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบท
ของภาคใต ้และเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ได ้

PLO2  สามารถเลือกใชก้ระบวน 
การทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
และกระบวนการวิจยั เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้ 

PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ 
และแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้
ดว้ยตนเอง 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมและร่วม
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

 5. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติ  (active learning) ใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์ 
การค้นคว้าข้อมูล การท างาน
เป็นทีม การน าเสนองาน เป็น
ตน้ โดยก าหนดให้มีการวดัและ
ประ เมินผล ท่ีสอดคล้องกับ
วิธีการเรียนการสอนนั้น 

 

2. มีความสามารถในการส่ือสาร 
และการน าเสนอเชิงวิชาการ
ดา้นเศรษฐศาสตร์อยา่งเป็น
เหตุเป็นผล ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

1. หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่ ง เส ริ ม ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้ขอ้มูล 
ก าร วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ล  รวมทั้ ง
ส่งเสริมใหน้ าโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และทดลอง
วิเคราะห์ 
ข้อ มู ล เศ รษ ฐ กิ จจ ริ ง  ภ ายใต้
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบลง
มือป ฏิบั ติ  (active learning) ใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นกัศึกษาได้
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คน้ควา้ขอ้มูล  การท างานเป็นทีม 
การน าเสนองาน เป็นต้น โดย
ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประ เมิ น ผล ท่ี ส อดคล้อ งกับ
วิธีการเรียนการสอนนั้น 

3. หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเรียนรู้
กระบวนการวิจยั และส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ 
และแสวงหาค าตอบของปัญหาท่ี
ตนเองสนใจได ้

PLO1  สามารถใชค้วามรู้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งในระดบัประเทศ 
และในระดบัภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบท
ของภาคใต ้และเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ได ้

PLO2  สามารถเลือกใชก้ระบวน 
การทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
และกระบวนการวิจยั เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้ 

PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอ
ความคิดเห็นทางวิชาการดา้น
เศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผล 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

 โดยอาศยักระบวนการวิจยั โดยมี
อ าจ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า เป็ น ผู ้ ใ ห้
ค าแนะน า 

4.  ส่ ง เส ริมให้นัก ศึกษา เข้า ร่วม
กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การ
ส่ือสาร การน าเสนองานวิชาการ 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
บุคคลภายนอก 

 

3.  มีทกัษะการใชชี้วิต มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการ และสามารถศึกษา
คน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. จดัให้มีกิจกรรมศึกษา ดูงาน รับ
ฟังการบรรยายจากวิทยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์จริง 
และใชก้รณีศึกษาในการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จริง 

2. หลัก สูตรจัดให้ มี การฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา เพ่ือสนับสนุน
ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้แบบบูรณา
การกบัการท างานจริง  

3. มอบหมายให้นักศึกษาท างาน
เป็น ทีม  โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) ห รื อ
การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน 
(project-based learning)  ใ น
รายวิ ช า ท่ี เห ม าะสม  เพ่ื อ ให้
นัก ศึกษาได้เรียน รู้ทักษะการ
ท างานเป็นทีม การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น และการคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเอง 

PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ 
และแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้
ดว้ยตนเอง 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมและร่วม
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

PLO6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ความซ่ือสตัย ์คุณธรรม
จริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

 4. ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด เ ร่ื อ ง
จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
จิตส านึกสาธารณะ ในการเรียน
การสอน และการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

5.  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดั หรือเขา้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม 
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2.  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทกัษะทัว่ไป 
(Generic Skill)            

ทกัษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1      สามารถใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
เพ่ือวิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสงัคมทั้งใน
ระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
บริบทของภาคใต ้และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้
1.1   สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ี

ส าคญั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
1.2   สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบั

ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบั
ภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของภาคใต ้เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

       

PLO2  สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ และ
กระบวนการวิจยั เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้ 
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  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทกัษะทัว่ไป 

(Generic Skill)            
ทกัษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 
มาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทางวิชาการดา้น
เศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

  
 

   

PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 

     

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกนั
เป็นทีมและร่วมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

     

PLO6  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซ่ือสตัย ์คุณธรรม  
 จริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   มีวนิยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.2   ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
 1.3  มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวชิาชีพ 
2.   ด้านความรู้ 
 2.1   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัในสาขาวชิา และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 สามารถประยกุตค์วามรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั 
 2.4 สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการทั้งศาสตร์ในสาขาวชิา และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.2 มีความสามารถในการประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ                  

ปฏิบติังาน และการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 3.3   มีความใฝ่รู้  สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่ง                   

ถูกตอ้งและสร้างสรรค์ 
4.   ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1   มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4.3 มีความสามารถในการปรับตวั ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์
5.   ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป  ประเด็น 

และการน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 มีทกัษะความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและจ าเป็น 
 5.3 สามารถเลือก และประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา ได้

อยา่งเหมาะสม 
 5.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1  สามารถใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัประเทศ และ
ในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบท
ของภาคใต ้และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้

                 

1.1   สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ 

                 

1.2  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์
ร่วมกบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบั
ภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของ
ภาคใต ้เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO2 สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้

                 

PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทาง
วิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุ
เป็นผล 

                 

PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 

                 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นทีมและร่วมแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ด ้

                 

PLO6  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซ่ือสตัย ์
คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
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4. ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล           
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 สามารถใชค้วามรู้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งในระดบัประเทศ 
และในระดบัภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบท
ของภาคใต ้และเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ได ้

 1.1 สามารถอธิบายแนวคิด
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ี              
เก่ียวขอ้งได ้ 

 1.2 สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้เศรษฐศาสตร์
ร่วมกบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ
และสงัคมทั้งใน           
ระดบัประเทศ และใน           
ระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะ 

  อยา่งยิ่งในบริบทของ            
ภาคใต ้เพ่ือเสนอแนะ             
แนวทางแกปั้ญหา            
เศรษฐกิจได ้

 

1. จดัการสอนโดยใชต้ าราหลกัและ
เอกสารประกอบการสอนท่ีมี
มาตรฐาน และมีความทนัสมยั 
ทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. จดัการสอนในลกัษณะ problem-
based learning และ project-
based learning โดยใชข้อ้มูลและ
สถานการณ์จริงทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหน้กัศึกษาไดใ้ชก้ารคิด
วิเคราะห์อยา่งมีระบบในการน า
ทฤษฎีท่ีเรียนมา มาเปรียบเทียบ
และอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 

3. จดัใหมี้การบรรยายพิเศษ โดย
วิทยากร หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
โดยตรงในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการสมัมนาทางวิชาการ
ดา้นเศรษฐศาสตร์ หรือ 
มอบหมายใหน้กัศึกษาติดตาม
กิจกรรมการสมัมนาทางวิชาการ
ผา่นส่ือออนไลนต่์างๆ จดัใหมี้
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใน
รายวิชาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
นกัศึกษาไดเ้ห็นสถานการณ์หรือ
ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง
ในพ้ืนท่ี และใหน้กัศึกษา
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

1. การใชข้อ้สอบท่ีมุ่งใหน้กัศึกษา
แสดงการใชเ้หตุผล การ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี และการคิด
วิเคราะห์ 

2. ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานของนกัศึกษา โดยเนน้
พิจารณาความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี การวิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์ การแสดงความ
คิดเห็น และการตอบค าถาม 

3. อาจารยผ์ูส้อนประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเรียนของนกัศึกษา 

4. ประเมินจากความสามารถของ
นกัศึกษาในการสรุปประเดน็
ของการดูงาน การรับฟังการ
บรรยายหรือสมัมนาทาง
วิชาการท่ีมอบหมายให้
นกัศึกษาเขา้ร่วม หรือติดตาม
ผา่นส่ือออนไลน์ 

5. หน่วยงานท่ีนกัศึกษาฝึกงาน
หรือปฏิบติัสหกิจศึกษา เป็นผู ้
ร่วมประเมินนกัศึกษา 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

 6.  จดัใหมี้การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ และการปฏิบติั สห
กิจศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาไดน้ า
องคค์วามรู้ท่ีเรียนมาไปใชท้ างาน
จริงในหน่วยงานท่ีสนใจ 

 

PLO2 สามารถเลือกใชก้ระบวน การ
ทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
และกระบวนการวิจยั เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้ 

 

1. จดัการสอนท่ีส่งเสริมให้
นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้ขอ้มูล
สถิติ และงานวิชาการจาก
ฐานขอ้มูลต่างๆ 

2. จดัใหมี้การสอนการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 
GISTDA SPSS  STATA  R เป็น
ตน้ 

3. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้รับการ
อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ี
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
หรือองคก์รภายนอกจดัข้ึน  

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบั
กระบวนการวิจยั และใชง้านวิจยั
ของคณาจารยร่์วมในการสอน 
เพ่ือใหน้กัศึกษาเห็นตวัอยา่งของ
การน ากระบวนการวิจยัไปใชใ้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการแสวงหา
ค าตอบของปัญหาเศรษฐกิจโดย
อาศยักระบวนการวิจยัเป็นฐาน
มอบหมายงานท่ีใหน้กัศึกษาท า
การรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

1. ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานของนกัศึกษา โดยเนน้
พิจารณาความสามารถของ
นกัศึกษาในการเลือกใช้
เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
กระบวนการวิจยั ท่ีเหมาะสม
ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและน าเสนอ
ขอ้มูล เพ่ือตอบวตัถุประสงค์
การศึกษาหรือปัญหาวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้

2. อาจารยผ์ูส้อนประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเรียนของนกัศึกษา 

3. ประเมินจากจ านวนนกัศึกษาท่ี
ผา่นการอบรมทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
หน่วยงานต่างๆ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และใชผ้ล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการอธิบาย

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอ

ความคิดเห็นทางวิชาการดา้น
เศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผล 

 

1.  เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
active learning เพ่ือใหน้กัศึกษามี
โอกาสไดพ้ฒันาทกัษะการ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ผา่นการท า
กิจกรรมต่างๆของรายวิชา 

2.   มอบหมายใหน้กัศึกษาท า
แบบฝึกหดั/ กรณีศึกษา/โครงงาน
ในรายวิชาต่าง ๆ และจดัใหมี้การ
น าเสนอผลงาน 

3.   ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการสมัมนาทางวิชาการ
ดา้นเศรษฐศาสตร์ หรือ 
มอบหมายใหน้กัศึกษาติดตาม
กิจกรรมการสมัมนาทางวิชาการ
ผา่นส่ือออนไลนต่์างๆ เพ่ือให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
รูปแบบการน าเสนองานทาง
วิชาการ 

1.  ประเมินจากคุณภาพการเขียน 
และการเรียบเรียงรายงานของ
นกัศึกษา 

 2.  ประเมินจากความสามารถใน
การส่ือสาร การน าเสนอผลงาน
วิชาการ  การใชส่ื้อประกอบ 
การน าเสนอ  

3.  ประเมินจากความถูกตอ้งของ
การตอบค าถามและการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการดา้น
เศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษา 

PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ และ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายไดด้ว้ย
ตนเอง 

1. พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ใน
ระดบับุคคล โดยจดัการสอนและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอภิปราย
ความเห็น การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และเนน้การเรียนการ
สอนท่ีเป็น active learning  

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาท า
แบบฝึกหดั/ กรณีศึกษา/โครงงาน
ในรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยั
ทกัษะในการสืบคน้ประมวล
ขอ้มูล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. นกัศึกษาประเมินความสามารถ
ของตนเอง 

2.  อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรม
ในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

3.  ประเมินจากคุณภาพและความ
ถูกตอ้งของผลงานนกัศึกษา  
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมและร่วม
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

 

1. พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
โดยจดัการสอนและกิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความเห็นกบัผูอ่ื้น การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และเนน้การเรียนการ
สอนท่ีเป็น active learning  

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาท า
กิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่างๆ 

3. จดัใหมี้การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ และการปฏิบติั  
สหกิจศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษา
เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1. นกัศึกษาประเมินพฤติกรรม
และทกัษะการท างานของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

2.  อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมของนกัศึกษา 

3.  ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานของกลุ่ม  

4.   ประเมินจากการส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

5.   หน่วยงานท่ีนกัศึกษาฝึกงาน
หรือปฏิบติัสหกิจศึกษา เป็นผู ้
ร่วมประเมินนกัศึกษา 

PLO6  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ความซ่ือสตัย ์คุณธรรม
จริยธรรม และ จิตสาธารณะ 

1.  มีการสอดแทรกประเดน็เร่ือง
จรรยาบรรณทางวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาท่ี
สอน  

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดั หรือเขา้
ร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์
ใหแ้ก่สังคม 

1. นกัศึกษาประเมินพฤติกรรม
ของตนเองและเพ่ือน 

2.  อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัศึกษา 

3.  สงัเกตปริมาณการทุจริตในการ
สอบ 
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5.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) สู่รายวชิา   
(Curriculum Mapping)   
   ความรับผิดชอบหลกั                        ความรับผดิชอบรอง                          
 

Program Learning Outcomes (PLOs) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
PLO1   สามารถใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน เพื่อวเิคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริบทของภาคใต ้และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

 1.1   สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
 1.2   สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวเิคราะห์   

ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในบริบทของภาคใต ้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

PLO2 สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวจิยั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้ 

PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมและร่วมแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคไ์ด ้
PLO6 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ ความซ่ือสัตย ์คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
 

รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป         

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ี 

               ยัง่ยนื 
2((2)-0-4)        

388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2)        
875-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2)        
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ

142-239  ศิลปะการด าเนินชีวติ    3((3)-0-6)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

895-001  พลเมืองท่ีดี    2((2)-0-4)        
950-102  ชีวติท่ีดี            3((3)-0-6)        
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)          
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ การรู้ดจิทิลั 
142-121 โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4)        
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว    2((2)-0-4)        
315-201  ชีวติแห่งอนาคต     2((2)-0-4)        
472-115  ฉนัตอ้งรอด   2((2)-0-4)        
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4)        

142-225  ปัจจยัท่ี 5      2((2)-0-4)        
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติ  

               ยคุดิจิตลั   
2((2)-0-4)        

345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั    2((2)-0-4)        

472-113  ดาบสองคม   2((2)-0-4)        
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 

142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์  2((2)-0-4)        
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4)        

472-114  กบนอกกะลา     2((2)-0-4)        
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4)        
895-012  การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4)        
142-129  คิดไปขา้งหนา้     2((2)-0-4)        
322-100  ค านวณศิลป์     2((2)-0-4)        
472-118  เงินในกระเป๋า     2((2)-0-4)        
895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4)        
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)        
890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)        
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)        
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4)        
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2)        
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2)        

142-136  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว  1((1)-0-2)        
142-137  ใครๆ ก็วาดได ้   1((1)-0-2)        
142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2)        
142-139  ท่องโลกศิลปะ   1((1)-0-2)        
142-234  โลกสวย   1((1)-0-2)        

142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า   1((1)-0-2)        

340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2)        

472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2)        

472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข*  1((1)-0-2)        

895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2)        

895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า   1((1)-0-2)        

895-022  จงัหวะจะเพลง   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  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2)        

895-027  อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2)        

895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์ 1((1)-0-2)        

895-030 วา่ยน ้ า    1((1)-0-2)        

895-031  เทนนิส    1((1)-0-2)        

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

895-033  กรีฑา    1((1)-0-2)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

895-034  ลีลาศ    1((1)-0-2)        

895-035  เปตอง   1((1)-0-2)        

895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2)        

895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2)        

895-038  เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2)        

895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)        

รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียน 
               ภาษาองักฤษ  

2((2)-0-4)        

890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4)        

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4)         

890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 2((2)-0-4)        

890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)        
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารใน 
               ชีวติจริง  

2((2)-0-4)        

890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)        

890-021  ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)        
890-022  การน าเสนอและการพดูในท่ี 
               สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 

2((2)-0-4)        

890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทาง 
              วฒันธรรม    

2((2)-0-4)        

890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)        
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อ 
               การศึกษาต่อ   

2((2)-0-4)        

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)        

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

890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน    2((2)-0-4)        

890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)        
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภค 
               และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4)        

890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสมัภาษณ์งาน 2((2)-0-4)        

890-050  แปลสิกเูกิล    2((2)-0-4)        

890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4)        
890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนั 
              ส่ือดิจิทลั  

2((2)-0-4)        

890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อ 
               การท างาน 

2((2)-0-4)          

890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อ 
               การศึกษาต่อ    

2((2)-0-4)          

891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)        

891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4)        

891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4)        

891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)        

891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)        

891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4)        

891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4)        

891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)        

891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4)        

891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์ 2((2)-0-4)        

891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์ 2((2)-0-4)        

891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)        
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ     
              ประจ าวนั 

2((2)-0-4)        

891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 2((2)-0-4)        
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)        

895-040  จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4)        

895-041  ปรัชญาจริยะ    2((2)-0-4)        

895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยใน 2((2)-0-4)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

              ศตวรรษท่ี 21   
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)        

895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)        

895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)        

895-046  ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)        

895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4)        

895-048  การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)        

895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)        

895-050  ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4)        

895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)        

895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4)        

895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4)        
895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียว 
              แบบประหยดั  

2((2)-0-4)        

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)        

895-056  สงขลาศึกษา    2((2)-0-4)        

895-057  ดนตรีไทย     2((2)-0-4)        

895-058  สงัคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4)        

895-059  ดนตรีตะวนัตก    2((2)-0-4)        

895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ  2((2)-0-4)        

895-061  ฟิตและเฟิร์ม    2((2)-0-4)        

895-062  ลดเวลานัง่ เพ่ิมเวลายนื   2((2)-0-4)        

895-063  อว้นไดก็้ผอมได ้   2((2)-0-4)        

895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 2((2)-0-4)        
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์น 
              ทางปัญญา     

2((2)-0-4)        

348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)        

340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวติ   2((2)-0-4)        

340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน 2((2)-0-4)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

              ชีวติประจ าวนั   

332-100  กญุแจไขธรรมชาติ        2((2)-0-4)        

336-214  กินดี ชีวติดี      2((2)-0-4)        

336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ    2((2)-0-4)        

336-216  ยาและสุขภาพ      2((2)-0-4)        
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ 

               และการด าเนินชีวติประจ าวนั  
2((2)-0-4)        

874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
               และกระบวนการยติุธรรม  

2((2)-0-4)        

874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)        

874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4)                                    

001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)        

190-404  ธรรมชาติบ าบดั    2((2)-0-4)        

001-101  อาเซียนศึกษา     2((2)-0-4)        

142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)        

142-112  องักฤษออนแอร์    2((2)-0-4)        
142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพ้ืนฐาน 
               เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1((1)-0-2)        

142-116  องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)        

142-211  องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4)        
142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันา 

               ปัจเจกบุคคล 
2((1)-2-3)        

142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง 1((1)-0-2)        
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอ 
               ผลงานวชิาการ  

1((1)-0-2)        

142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบ 
               สร้างสรรคส์ าหรับการประชุม 
               วชิาการ และการส่ือสาร  

1((1)-0-2)        

142-227  ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)        



130 

 

รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

142-228  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการ 
               สร้างแบรนด ์ 

1((1)-0-2)        

142-229  การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2)        

142-238  ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)        
2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน 

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

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

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

875-105  คณิตเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8)        
875-201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4((4)-0-8)        

875-202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8)        

875-203  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8)        

875-301  เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6)        

875-302  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4)        
2.2  กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

875-211  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 3((2)-3-4)        
875-212  ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)        
875-213  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1 3((3)-0-6)        
875-214  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2 3((3)-0-6)        
875-215  การวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6)        
875-221  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้   3((3)-0-6)        
875-222  เศรษฐศาสตร์การพฒันา  
               อุตสาหกรรม  

3((3)-0-6)        

875-223  เศรษฐศาสตร์การพฒันา   3((3)-0-6)        
875-231  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3((3)-0-6)        
875-232  ระบบธนาคารกลาง 3((3)-0-6)        
875-233  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ         3((3)-0-6)        
875-234  เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  
              และเอเชียตะวนัออก 

3((3)-0-6)      
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

875- 235 เศรษฐกิจจีน   3((3)-0-6)        
875-236  เศรษฐกิจการคา้ชายแดน 3((3)-0-6)        
875-241  ระบบการเงินฐานราก   3((3)-0-6)        
875-242  เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจใน 
              ครัวเรือน 

3((3)-0-6)        

875-243  พทุธเศรษฐศาสตร์           3((3)-0-6)        
875-244  เศรษฐกิจชุมชน                                                                               3((1)-4-4)        

875-251  เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม       3((3)-0-6)        
875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทาง 
               เศรษฐศาสตร์              

3((3)-0-6)        

875-312  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้     3((3)-0-6)        
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  เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้  3((3)-0-6)        
875-322  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3((3)-0-6)        
875-323  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6)        
875-324  เศรษฐศาสตร์การศึกษา      3((3)-0-6)        
875-325  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ       3((3)-0-6)        
875-326  เศรษฐศาสตร์แรงงาน                         3((3)-0-6)        
875-327  เศรษฐศาสตร์พลงังาน     3((3)-0-6)        
875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง         3((3)-0-6)        
875-331  การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกั 
              เศรษฐศาสตร์                  

3((3)-0-6)        

875-332  เศรษฐศาสตร์เมือง                            3((3)-0-6)        
875-333  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   3((3)-0-6)        
875-334 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3((3)-0-6)        
875-335  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3((3)-0-6)        
875-341  ประวติัแนวความคิดทาง 
              เศรษฐศาสตร์                                                  

3((3)-0-6)        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

875-342  เศรษฐศาสตร์สถาบนั        3((3)-0-6)        
875-351  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว   3((3)-0-6)        
875-352  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์        3((3)-0-6)        
875-353  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ัง 
               ทะเล 

3((3)-0-6)        

875-354 เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลง 
               สภาพภูมิอากาศ   

3((3)-0-6)        

875-411  เศรษฐมิติ 1                                      3((3)-0-6)        
875-412  เศรษฐมิติ 2                 3((3)-0-6)        
875-413 เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์  3((2)-2-5)        
875-414 ทฤษฎีการตดัสินใจ                  3((3)-0-6)        
875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย 
               ของภาครัฐ 

3((3)-0-6)        

875-422  ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร  3((3)-0-6)        
875-423  เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการ 
               พฒันา 

3((3)-0-6)        

875-424  เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันา 
               ทอ้งถ่ิน 

3((3)-0-6)        

875-431  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)        
875-432  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6)        
875-433  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง 
               ประเทศ  

3((3)-0-6)        

875-441  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)        
875-442  เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ย 
               ส่ิงแวดลอ้ม 

3((3)-0-6)        

875-443  เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 3((3)-0-6)        
875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0)        
875-452  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4)        
875-453  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z)        
3. หมวดวชิาฝึกงาน 
875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์  300 ชัว่โมง        
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รายวชิา                                                                                        
จ านวน 
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร  (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

875-491 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง        
875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-36-0)        
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6.  ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  
 

ปีที่ รายละเอยีด 
1 1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐานท่ี

ส าคญัได ้
2. สามารถค้นควา้ขอ้มูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคใต ้และระดบัประเทศ และ

สามารถใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์อธิบายความหมายของขอ้มูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจได ้
3. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

2 1. อธิบายแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งขอ้จ ากดัของทฤษฎี โดยใช้คณิตศาสตร์ และ
สถิติ 

2. สามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญัของภาคใต ้และระดบัประเทศ 
จดัการขอ้มูล และน าไปใชว้ิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยใชแ้บบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้

3. มีความสามารถท างานเป็นทีม  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

3 1. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS excel, Stata เป็นตน้ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมได ้

2. สามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากงานวจิยั/งานวิชาการน าเสนอและอธิบายเน้ือหาทางวชิาการ
ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้ งการน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึง
สามารถเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. มีความสามารถท างานเป็นทีม และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
4. มีจรรยาบรรณทางวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

4 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ เพื่ออธิบาย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง และเสนอแนะทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ
ได ้

2. สามารถอธิบายขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สรุปประเด็นขอ้คน้พบของ
งานวจิยั/งานวชิาการ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในทางวชิาการไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

3. มีความสามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู ้น า ยืดหยุ่นและปรับตัวตาม
สถานการณ์ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

4. มีจรรยาบรรณทางวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา  
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
     เป็นไปตาม ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวติ พ.ศ. 2563 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

ของหลกัสูตร 
 2) สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ กบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
 3) การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของคณะกรรมประจ าคณะ เพื่อพิจารณารับรอง 
 4) การประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์และสหกิจศึกษา ประเมินโดย

ผูรั้บผดิชอบในท่ีฝึกงาน และ รายงานการฝึกงานของนกัศึกษา  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1) เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 โดยตอ้งเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.00  จากระบบ 8 ระดบัคะแนน   

 2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  
4.  ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และใชผ้ล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการอธิบาย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และใชผ้ล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการอธิบาย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 ในกรณีท่ีนักศึกษามีข้อสงสัยในผลการประเมินคะแนนของการสอบ หรือเกรดท่ีได้รับในรายวิชา 
นกัศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขอดูกระดาษค าตอบ คะแนน และวิธีการประเมินผลของอาจารยใ์นแต่ละ
รายวชิาได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
      การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
       การเตรียมการในระดบัคณะ  
 1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ให้รู้จกัมหาวิทยาลยัและคณะและให้เขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน า
ต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 

 2) ให้อาจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวิชาการของคณะและเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ
ตอ้งด าเนินการและส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 

 3) มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
          การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ  การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทกัษะการ
จดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและการประเมินผล 

     การพฒันาระดบัคณะ 
1)   การพฒันาความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ 

ทกัษะการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ และการสอนแบบ active learning  
2)   การแลกเปล่ียนความเห็นและปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผลรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3) มีการจดัการความรู้ (KM) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การขอต าแหน่งทางวชิาการ การขอประเมินสมรรถนะ

การสอน และการเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ เป็นตน้ 
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2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 

1) มหาวทิยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และท าวจิยั 
 การพฒันาระดบัคณะ 

1) คณะฯ มีการจดังบประมาณสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาในการลาศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก (ส าหรับอาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาโท) 

2)  คณะฯ มีการจดังบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาตนเอง (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
เรียนภาษา) จ านวนปีงบประมาณละ 25,000 บาท (สะสมได ้2 ปีงบประมาณ) 

3) คณะฯ มีการสนบัสนุนทุนในการลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทุนPh.D. 
50% หรือการสนบัสนุนเงินทุนเพิ่มเตรียมกรณีทุนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอในการช าระค่าเล่าเรียน 

4) คณะฯมีการช่วยในการขอทุนสนบัสนุนไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อส่ง
คณาจารยร์ะดบัคุณวุฒิปริญญาโทไปศึกษาต่อในสาขาวชิาท่ีคณะฯตอ้งการ 

5) คณะมีกองทุนวจิยั  เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยั  ทั้งการวจิยัในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งและการวจิยั
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  ตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์

6) คณะฯ ส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
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หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
 
1.   การก ากบัมาตรฐาน   
         หลกัสูตรมีการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดงัน้ี          

1) มีกรรมการวิชาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม ผา่นท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าหนา้ท่ี วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

3) มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท าหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันา 
หลกัสูตร การติดตามประเมินผลหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์และ มีผลงานทางวชิาการ                       
1 รายการใน 5 ปี ยอ้นหลงั 

4) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ีจดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั
อาจารยผ์ูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นไป
อยา่งมีคุณภาพโดยผา่นท่ีประชุมสาขา 

5) มีการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เกิน 5 ปี 
 

2.  บัณฑิต   
        1)   มีการส ารวจความเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตรในทุกรอบของการปรับปรุง 
        2)   มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี โดยคณะส ารวจในวนัท่ีบณัฑิตนกัศึกษามาฝึกซอ้มรับ  
               ปริญญา 
 3)   มีการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานและไปสหกิจศึกษา  
       เพื่อรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ความสามารถทางวชิาการ ทศันคติ และทกัษะการท างาน 
              ของนกัศึกษา และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 
 
3.  นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษา 
   การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
  คณะสนับสนุนให้นกัศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัในรายวิชาภาษาองักฤษ เขา้ร่วมการ
เรียนปรับพื้นฐานก่อนการเรียนในเทอมปกติ ขณะเดียวกันในทุกปีการศึกษาสโมสรนักศึกษามีการจดั
กิจกรรมค่ายรับเพื่อนใหม่เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมนอกชั้นเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอย่าง
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ใกล้ชิด เพื่อเป็นช่องทางในการดูแลนักศึกษาใหม่ทั้ งทางด้านกายภาพและจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มี
ทศันคติท่ีดีต่อการใชชี้วติและการเรียนในมหาวทิยาลยั 

3.2    การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 การแนะแนวแก่นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  คณะมีเจา้หน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นช่องทางในการดูแลนกัศึกษาทั้งใน            
เชิงรับและเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง โดยนักศึกษาสามารถเขา้ขอค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีได้ตามความตอ้งการ              
อีกทั้งมีเครือข่ายนกัจิตวทิยาท่ีสามารถส่งต่อหากนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งพบนกัจิตวทิยา หรือแพทย ์
  ในส่วนของการเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกต่างๆ หลกัสูตรจดัให้มีคู่มือแนะน ารายวิชา และอาจารย์
ท่ีให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ตอ้งการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 

 การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  คณะจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมนอกชั้นเรียนให้กบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                
ทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมในเชิงรุกซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยทุกกิจกรรมมีการประเมินผลลพัธ์ของการจดักิจกรรม และจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การท ากิจกรรมเชิงวชิาการ เช่น การส่งตวัแทนนกัศึกษาไปแข่งขนัในกิจกรรมทางวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์
ในระดบัประเทศทุกปีการศึกษา 
  นอกจากนั้น คณะยงัมีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ คือ College of Management, 
Asia University, Taiwan ซ่ึงเปิดช่องทางให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจ สามารถไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้ น
ต่างๆในช่วงภาคฤดูร้อนได ้โดยนกัศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นค่าเล่าเรียน ค่าประกนัสุขภาพ ค่า VISA 
และค่าท่ีพกั  และจะไดรั้บประกาศนียบตัรเม่ือเรียนจบหลกัสูตร 

3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
  คณะมีการติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีปัญหาหลายกรณี โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษารายงาน
และหารือในท่ีประชุมสาขาวิชา ในกรณีนกัศึกษามีขอ้สงสัยในการประเมินคะแนนสอบ หรือเกรด นกัศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง ขอดูกระดาษค าตอบ และวิธีประเมินของอาจารยใ์นรายวิชาได้ นอกจากน้ี ภายหลงัท่ี
นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา คณะมีการส ารวจความเห็นของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตร ในวนัท่ีนกัศึกษา
มาฝึกซอ้มรับปริญญา 
 
4.   อาจารย์    
 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ 
            ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 การแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้พิจารณาด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์สอน ต าแหน่งทาง
วชิาการ และผลงานวชิาการ 
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            ระบบการบริหารอาจารย ์
  มีการก าหนดอาจารยผ์ูส้อนให้เหมาะสมกบัรายวิชา และเพื่อรองรับการวิจยัและบริการวิชาการ 
รวมทั้งวางแผนอตัราก าลังให้ความเช่ียวชาญของคณาจารย ์มีสัดส่วนท่ีสมดุลกบัโครงสร้างรายวิชาของ
หลกัสูตร 
            ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 
  มีแนวทางในการพฒันาอาจารยใ์ห้มีความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยสนบัสนุนให้มีการวจิยั 
การตีพิมพแ์ละการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ียงัจดังบประมาณสนบัสนุนให้อาจารย์
ไปพฒันาศกัยภาพของตนเองตามความสนใจ จ านวน 25,000 บาท/คน/ปี และมีงบสนับสนุนการพฒันา
ตนเองในดา้นวจิยัอีก 15,000 บาท/คน/ปี 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยงานการเจา้หนา้ท่ีจะเป็น

ผูบ้ ันทึกและรายงานให้ทราบ ส่วนการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย  ์
เจา้หนา้ท่ีวจิยัจะรวบรวมบนัทึกผลงานวชิาการของคณาจารยไ์วทุ้กๆปี 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
            -  มีการรายงานอตัราการคงอยู่ของอาจารย ์โดยงานการเจา้หน้าท่ีจะเป็นผูบ้นัทึกและรายงานให้
ทราบ     
            -  มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารงานของหลกัสูตร 
     ทุกปีจะมีการจดัสัมมนาคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อรับฟังความเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ทบทวนปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรอบ 1 ปี และหารือกันเพื่อก าหนดทิศทางของการบริหาร
หลกัสูตรส าหรับปีต่อไป 
 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
       5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
             -  มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลกัสูตร และสาระรายวชิาในหลกัสูตร โดยจดัประชุม 
 ระดมความเห็นเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
       5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
             -  มีขอ้ก าหนดส าหรับผูส้อนในรายวชิาแกน  
             -  มีการก ากบักระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
             -  มีการสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาน าเร่ืองเขา้หารือท่ีประชุม 
             -  การอุทธรณ์ของนกัศึกษาในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยในผลคะแนนหรือเกรด นกัศึกษาสามารถขอดู 
 กระดาษค าตอบและขอทราบถึงวธีิประเมินในรายวชิาได ้
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       5.3 การประเมินผู้เรียน 
             -  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา เป็นตน้) 
 

6.   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1  การบริหารงบประมาณ 
             คณะ/หลกัสูตรจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุ 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้ 
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และคณะได้จดัให้มีห้องอ่านหนังสือเพื่อให้บริการแก่
นกัศึกษา 
      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
             1) หนงัสือ/ต ารา 
  2)  ส่ือการเรียนรู้ 
  3)  ครุภณัฑ ์ 
  4)  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
  5)  หอ้งอ่านหนงัสือ ซ่ึงมีหนงัสือ/วารสาร/รายงานสถิติ ท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมาใหค้ณะ   
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
             คณะเชิญชวนให้คณาจารยส์ั่งซ้ือต าราใหม่ๆ เพื่อประกอบการสอนและให้นักศึกษายืม โดยให้
ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เป็นผูด้  าเนินการจดัหา  
      6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            คณะมีต าราบางส่วนส าหรับใหบ้ริการนกัศึกษา เม่ือรวมกบัต าราท่ีมีใหบ้ริการของส านกัทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ นบัวา่มีความเพียงพอ  
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรมีการประชุมหลกัสูตรเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร   
อยา่งนอ้ย ปีการศึกษาละสองคร้ัง  โดยตอ้งบนัทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 



142 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ใหค้รบทุกวชิา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตาม
มหาวทิยาลยั/สภาวชิาชีพก าหนด ภายใน 60 วนัหลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ด าเนินงานท่ีรายงานในผลการด าเนินการของหลกัสูตรปี
ท่ีผา่นมา 

 
∕  

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/
หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ 
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

      ∕ ∕ 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่
เฉล่ีย  ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

        ∕ 
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา  เพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และ
อยา่งนอ้ย   ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8   การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

           1)   ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
  2)   ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อน ในกรณีบางรายวชิาท่ีสอนเป็นทีม 
  3)   ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
  4)   ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษา ในการอภิปราย การซกัถาม และการตอบค าถาม 
         ในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

1) ประเมินจากนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
2) ประเมินจากนายจา้ง หรือสถานประกอบการ (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
3) ประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก และการประกนัคุณภาพภายใน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
      คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี  
(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวมและ             
ในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดท้นัที ซ่ึงถือเป็น
การปรับปรุงยอ่ย  ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบั จะกระท าทุก 5  ปี เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
 



145 

 

ภาคผนวก  ก 
 

การวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กบัวสัิยทัศน์  พนัธกจิ  คุณลกัษณะของบัณฑิต 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิต (Graduate Attributes: GA) 
GA1 มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาคโดย

อาศยัความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้ 
GA2 สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ โปรเกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง

เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวจิยัท่ีเหมาะสม ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

GA3 มีความสามารถในการส่ือสาร ทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ อยา่งถูกตอ้งและเป็นเหตุเป็นผล 
GA4 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยูใ่นสังคมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณทาง

วชิาการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ 
 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO1     สามารถใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน เพื่อวเิคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ

และสังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริบทของภาคใต ้และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

 1.1   สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
 1.2   สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวเิคราะห์ 

   ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะ                 
   อยา่งยิง่ในบริบทของภาคใต ้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

PLO2 สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวจิยั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้ 

PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
PLO4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 
PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมและร่วมแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคไ์ด ้
PLO6    มีจรรยาบรรณทางวชิาการ ความซ่ือสัตย ์คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กบัวสัิยทัศน์  พันธกจิ  คุณลกัษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 

วสัิยทัศน์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์        
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลยัเพื่อนวตักรรมและสังคม ท่ีมีความเป็น
เลิศทางวชิาการ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ มุ่งสู่มหาวทิยาลยั
ชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

/ / / / / / / 

พนัธกจิของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์        
พนัธกิจ 1    สร้างความเป็นผูน้ าทางวชิาการและนวตักรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐานเพื่อ

การพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
/ / / / / / / 

พนัธกิจ 2    สร้างบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวชิาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยกุตค์วามรู้
บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบติั 

/ / / / / / / 

พนัธกิจ 3    พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวฒันธรรม และ
หลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้
ไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 

/ /  / / / / 

วสัิยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์        
คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองคก์รผลิตบณัฑิต วจิยั และบริการวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีแขง็แกร่งทั้งในระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 

/ / / / / / / 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 

อตัลกัษณ์ (Identity) ของมหาวทิยาลยั I-WiSe         
- Integrity (I) ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั       / 
- Wisdom (Wi) ใฝ่ปัญญา  / / / / / /  

- Social engagement (Se) จิตสาธารณะ       / 

คุณลกัษณะของบัณฑิต (Graduate Attributes: GA)        

GA1  มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศและ
ระดบัภูมิภาคโดยอาศยัความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

/ /      

GA2   สามารถเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ โปรเกรมคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวจิยัท่ีเหมาะสม ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

  /     

GA3   มีความสามารถในการส่ือสาร ทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ อยา่งถูกตอ้งและ
เป็นเหตุเป็นผล 

   /    

GA4  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยูใ่นสังคมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณทางวชิาการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ 

    / / / 

Stakeholder Need 1 : คณาจารย์ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์        
1. ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีแม่นย  า มีความเขา้ใจหลกัการท่ีส าคญัของ

สาระวชิาเศรษฐศาสตร์ต่างๆ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือเคร่ืองมือทาง
/ / /     
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 
เศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมเพื่อการจดัการขอ้มูล
เศรษฐกิจ วเิคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ และใชข้อ้มูลเพื่อการอธิบายสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยเช่ือมโยงกบัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีศึกษามาได ้

  / /    

3.   ทกัษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตวัในการท างานไดดี้ มีความยดืหยุน่ใน
การท างานและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    / /  

4.  หลกัสูตรควรมีทางเลือกท่ีตรงกบัความสนใจในการประกอบอาชีพหลงัส าเร็จ
การศึกษาของผูเ้รียน รวมทั้งเป็นหลกัสูตรท่ีใหค้วามส าคญักบัการใหผู้เ้รียนไดล้ง
มือปฏิบติัจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการคิดวเิคราะห์
ภายใตมุ้มมองท่ีกวา้งข้ึน และสามารถเช่ือมโยงจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัได ้

/ / / /    

Stakeholder Need 2 : ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์        
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชฐ้านความรู้เศรษฐศาสตร์ บูรณาการเขา้กบั 

ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเงิน บญัชี สังคมและการเมือง 
/ /      

2. การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ทั้งบริบทเชิงพื้นท่ี และโลกความเป็นจริง / /      
3. ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือคณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ ผา่นโปรแกรมวเิคราะห์

ขอ้มูลต่างๆ  
  /     

4. ทกัษะการส่ือสารและน าเสนอ (presentation) ทั้งในรูปแบบการเขียนและการพูด    /    
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 
5. มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ท างานเป็นทีมไดดี้ และพร้อมเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
      มีความซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ และมีเขม็ทิศทางคุณธรรม 

    / / / 

Stakeholder Need 3 : ผู้ใช้บัณฑิต        
1. ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล ความคิดเชิงสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์แกปั้ญหา และ

ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง 
/ / /  /   

2. ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความยดืหยุน่ ความสามารถในการปรับตวั ภาวะผูน้ า 
และทกัษะในการส่ือสาร 

   / / /  

3. ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ   /     
4. ทกัษะทางวชิาการท่ีมีความรู้ชดัเจนในศาสตร์หลกัและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง / /      

Stakeholder Need 4 : ศิษย์เก่า        
1. ทกัษะการใชโ้ปรแกรมพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล  (Data Analytic)   /     
2. เพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์จริง ลงพื้นท่ีชุมชน ควบคู่กบัเรียน

ทฤษฎี 
    / / / 

3. ตอ้งการเพิ่มทกัษะดา้นการพูด การน าเสนอ และแนวทางจบัใจความส าคญั    /    

Stakeholder Need 5 : ศิษย์ปัจจุบัน        
1.  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์   /     
2.  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีกบัโลกความเป็นจริง และ เพิ่มการปฏิบติัในการเรียนการ

สอนใหม้ากข้ึน 
/ /      



 

 

150 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 สามารถใชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัประเทศ และใน
ระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริบทของ
ภาคใต ้และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้

1.1    สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

1.2    สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบั
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัประเทศ และใน
ระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของ
ภาคใต ้เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้

K1  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
K2  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค 
K3  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
K4  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์นโยบาย 
      สาธารณะ  
K5  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์การเมือง 
      และสถาบนั 
K6  ความรู้ดา้นเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี  
      ของภูมิภาคและของประเทศ  
K7  ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ 
K8  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 
K9   ความรู้ในศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยง

กบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

A1  เห็นความส าคญัของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน และแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัใน
แขนงต่างๆ 

A2  เห็นความส าคญัและการใช้
ประโยชนจ์ากการเช่ือมโยงองค์
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กบั
ศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ 

A3   ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ร่วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ  เพ่ือการ
วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและ
สงัคม  

S1  สามารถอธิบายความเช่ือมโยงของ
ปัจจยัต่างๆในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
พ้ืนฐาน และในแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัในแขนงต่างๆ
ได ้

S2   แยกแยะแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญั และ
สามารถอธิบายความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของแต่ละทฤษฎี      

S3   สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจ 

S4  สามารถระบุขอ้ควรค านึงในการน า
ทฤษฎีไปประยกุตใ์ช ้
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO2 สามารถเลือกใชก้ระบวนการทาง คณิตศาสตร์ 
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวิจยั เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้ 

 
 
 

K10  ความรู้ในดา้นแหล่งขอ้มูลเพ่ือ   
         น ามาใชใ้นการวิเคราะห ์
K11  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์  
K12  ความรู้ดา้นสถิติ  
K13 ความรู้ดา้นโปรแกรม  คอมพิวเตอร์

เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล 
K14 ความรู้เก่ียวกบัแบบจ าลองทาง

เศรษฐศาสตร์ 
K15 ความรู้ในกระบวนการวิจยั 
K16 ความรู้ในการเลือกใชก้ระบวนการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

A4  ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์       
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ และ
กระบวนการวิจยั เพ่ือการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

A5  รับรู้ถึงขอ้จ ากดัของการใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์  

        ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

S5  สามารถเลือกใชก้ระบวนการทาง      
คณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรม                    
คอมพิวเตอร์ และ กระบวนการวิจยั 
ไดต้ามหลกัวิชาการ 

S6   สามารถเลือกใชแ้บบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

S7  สามารถระบุขอ้จ ากดัของการใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์  

        ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
PLO3 สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทาง

วิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็น
ผล 

K17  ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอทางวิชาการ ทั้งดว้ยการ
เขียนและการพูดท่ีเหมาะสม 

A6  ตระหนกัถึงความส าคญัของการ 
        น าเสนอทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

S8   เลือกใชว้ิธีการส่ือสารเพ่ือการ
น าเสนอทางวิชาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

S9   สามารถอธิบายผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ไดถู้กตอ้ง 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO4  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 

 

K18  ความรู้เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือส าหรับการคน้ควา้ 

K19  วิธีการจดัระบบความรู้ท่ีไดจ้าก       
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

A7   เห็นคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

S10  สามารถศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

S11  สามารถจดัระบบความรู้ท่ีไดจ้าก 
        การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

PLO5  แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นทีมและร่วมแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ด ้ 

 
 
 

K20  รู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และ 
ความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

A8  เห็นความส าคญัของบทบาท     
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน 

       การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
A9   เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของ 
        ผูอ่ื้น 
A10  ตระหนกัถึงลกัษณะการเป็น 
        ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

S12  สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ 
S13  ทกัษะในการประสานงาน 
S14  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 
S15  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและร่วม

ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

 
PLO6  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความซ่ือสตัย ์

คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
 
 
 
 

K21 วิธีการอธิบายความรู้ทางวิชาการ 
         อยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมา ไม่

บิดเบือนขอ้มูลและองคค์วามรู้ 
K22 ความรู้เร่ืองจิตสาธารณะ 
         คุณธรรมจริยธรรม 

A11  เห็นคุณค่าของการอธิบายความรู้
ทางวิชาการอยา่งตรงไป ตรงมา
ไม่บิดเบือนขอ้มูลและองคค์วามรู้ 

A12  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
A13  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
A14  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
A15  ตระหนกัถึงคุณค่าของการมี 
         จิตสาธารณะ 

S16 อธิบายขอ้คน้พบจากผลการศึกษา 
        หรือใหค้วามคิดเห็นทางวิชาการ 
        เศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งตรงไป  
        ตรงมา ไม่บิดเบือนขอ้มูลและองค์

ความรู้ 
S 17  สามารถใชเ้หตุผลในการแยกแยะ 
         มีความซ่ือสตัย ์คุณธรรมจริยธรรม 
         และจิตสาธารณะในชีวิตประจ าวนั 



 

 

153 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิากบั Knowledge/ Attitude / Skill 
 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ Knowledge/ Attitude / Skill 

1. หมวดวชิาเฉพาะ  

1.1  กลุ่มวชิาแกน 

322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 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  คณิตเศรษฐศาสตร์ 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  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 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  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 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  

1.2  วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

875-211  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 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 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ Knowledge/ Attitude / Skill 

875-212  ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้ 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  การวเิคราะห์โครงการ 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  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) K1 K4 K10 K17 K18 K19 A1 A2 A4 A6 A7 S1 S2 S5 S8 S9 S10 S11  

875-222  เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 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  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 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  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) K1 K2 K4 K7 A1 S1 S2 

875-234  เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวนัออก 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  เศรษฐกิจการคา้ชายแดน 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  เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 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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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ Knowledge/ Attitude / Skill 

875-251  เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3((3)-0-6) K1 K4 K6 K7 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9  

875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) K1 K3 K8 K9 K13 K15 K16 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5 

875-312  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 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  เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้ 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  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 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  เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3((3)-0-6) K4 K8 K9 A2 A3 S3 S4 

875-328  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3((3)-0-6) K4 K8 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11  

875-331  การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์ 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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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ Knowledge/ Attitude / Skill 

875-334  เศรษฐศาสตร์การจดัการ 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  ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) K1 K2 K7 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S4 S8 S9 S10 S11  

875-342  เศรษฐศาสตร์สถาบนั 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  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 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  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) K4 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9  

875-353  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 3((3)-0-6) K4 K6 K8 K9 K17 A2 A3 A6 S3 S4 S8 S9  

875-354  เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 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  เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์ 3((2)-2-5) K1 K3 K8 K9 K13 K14 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5 S6  

875-414  ทฤษฎีการตดัสินใจ 3((3)-0-6) K1 K3 K8 K9 K13 K16 A2 A3 A4 A5 S3 S4 S5 

875-421  ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ 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  เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการพฒันา 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  เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันาทอ้งถ่ิน 3((3)-0-6) K4 K5 K6 K7 K9 K17 K18 K19 A2 A3 A6 A7 S3 S4 S8 S9 S10 S11  

875-431  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) K1 K3 K17 K18 K19 A1 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11  

875-432  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) K1 K4 K18 K19 A1 A7 S1 S2 S10 S11  
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ Knowledge/ Attitude / Skill 

875-433  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) K2 K4 K18 K19 A1 A7 S1 S2 S10 S11  

875-441  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) K5 K7 K9 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A6 A7 S1 S2 S8 S9 S10 S11  

875-442  เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม 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  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 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  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z) K8 K9 K18 K19 A2 A3 A7 S3 S4 S10 S11  

2. หมวดวชิาฝึกงาน  

875-391  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 
 

300 ชัว่โมง 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   เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 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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ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรทีส่ะท้อนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร    255  รายวิชา 
 จ านวนรายวิชาท่ีจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)   255 รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของรายวิชาในหลกัสูตร 
 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 0  รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของรายวิชาในหลกัสูตร                             
                              สรุปจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ ท่ีจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 77 รายวิชา 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) - - - จดัแบบ blended learning ท่ีเนน้การ
คิดวิเคราะห์ และใชส่ื้อเทคโนโลย ี

- เรียนแบบศึกษาจากตน้แบบจริง 

50 
 
50 

- - 100 - 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาจาก
บทเรียนออนไลน์ 

- ฝึกปฏิบติั 

80 
 
20 

- - 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-101 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) - - Team based 50 50 - 100 - 

สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ

142-239   ศิลปะการด าเนินชีวติ    3((3)-0-6) 20 - Scenario based 50 - 30 100 - 

895-001   พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวเิคราะห์วดีิโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 

50 20 30 100 - 

950-102   ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) - - Think-Pair-Share, Analysis or 
reactions to videos, Analyze case 
studies, Problem-based learning 

70 - 30 100 - 

สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)   40 - Team based 40 - 20 100 - 

สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ การรู้ดจิทิลั 
142-121 โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 20 60 - - - 20 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

142-225   ปัจจยัท่ี 5      2((2)-0-4) - 20 Brainstorming, Discussing, Group 
work, Peer teaching 

50 10 20 100 - 

200-103   ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว    2((2)-0-4) 30 20 Team based learning 10 10 30 100 - 

200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั 2((2)-0-4) 20 30 - Case based: ใชต้วัอยา่งจริง จาก
หลากหลาย applications  

- Team based learning: ก าหนด
โจทย ์pain point แลว้ใหน้กัศึกษา
ก าหนดและวางแผนการคน้ควา้ 
และเรียนรู้เพื่อใหไ้ดซ่ึ้งค าตอบ 

- Scenario base: ใช ้tools ระดบั
สากล ในการสร้างสถานะการณ์ 
problem base เพ่ือใหแ้กปั้ญหา
ตามสถานะการณ์ท่ีระบบ
ก าหนดให ้ 

40 5 5 100 - 

315-201  ชีวติแห่งอนาคต    2((2)-0-4) - 50 - - 10 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) - 40 Team based 10 20 30 100 - 

472-115  ฉนัตอ้งรอด   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  รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4) - 20 Scenario based, Team based 50 - 30 100 - 

สาระที ่5  การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 

142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 20 60 - - - 20 100 - 

142-129  คิดไปขา้งหนา้   2((2)-0-4) 20 60 - - - 20 - - 

315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) - 24 Case based, Team based 60 16 - 100 - 

322-100  ค านวณศิลป์    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  เงินในกระเป๋า   2((2)-0-4) 10 20 Team based + Case based 30 - 40 100 - 

895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) - - - มอบหมายงาน และน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

25 
 

- 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

- ดูวดีิโอ วพิากษ ์และแลกเปล่ียนรู้
ตามประเดน็ท่ีก าหนด  

25 
 

895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) - - - ใชส่ื้อ/วดีิโอส้ัน/ภาพยนตร์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
- Case based- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-การคน้ควา้ในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
- การจดัโครงการเพื่อการเรียนรู้ 

70 - 30 100 - 

895-012  การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) - - - ใชส่ื้อ/วดีิโอส้ัน/ภาพยนตร์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
- Case based- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
-การคน้ควา้ในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
- การจดัโครงการเพื่อการเรียนรู้ 
 

70 - 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร 

890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียน 
- การเรียนรู้แบบใชเ้กม 
- Cooperative learning 

20 
40 
10 

- 30 100 - 

890-002   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share, Team based, 
Discussions, Role-play 
- การฝึกปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided Practice) 

30 - 50 100 - 

890-003   ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 20 - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด
เห็น (Think-Pair-Share)การฝึกปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีก าหนด (Guided 
practice)Cooperative learning  

30 - 50 100 - 

890-004   ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) - - Think-Pair-Share, Cooperative 
learning 

60 - 40 100 - 

890-005   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) - - การคน้ควา้และการน าเสนอการเรียน 50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

แบบร่วมมือการแลกเปล่ียนความคิด 

สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา 

061-001   ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) - 20 ฝึกปฏิบติัท่าร า ฝึกปฏิบติัการแต่งกาย 
และไดก้ าหนดเพลงใหฝึ้กคิดประดิษฐ์
ท่าร าและออกแบบการแสดง ใน
รูปแบบการท างานคนเดียวและเป็น
ทีม 

20 10 50 100 - 

142-135   พบัเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 

142-136   ป้ันดินใหเ้ป็นดาว  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 

142-137   ใครๆ ก็วาดได ้  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี 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   ดีไซน์เนอร์ชุดด า   1((1)-0-2) - - Case based 90 - 10 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 30 - Team based 20 30 20 100 - 

472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน  1((1)-0-2) 30 - Team based 30 30 10 100 - 

472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข  1((1)-0-2) 40 20 Team based 20 10 10 100 - 

895-020   ขิมไทย   1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า   1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-023  กีตาร์     1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-024  อูคูเลเล่    1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-025 ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 70 - 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Team based 

895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน/หอ้งเรียนการสะทอ้นคิด
การฝึกปฏิบติัการเรียนรู้แบบวเิคราะห์
วดีิโอ 

70 - 30 100 - 

895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) - - - ส่ือวดีิโอ,อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- Creativity-based Learning (CBL) 

80 10 10 100 - 

895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 10 - ออกแบบสร้างสรรคน์วตักรรม 80 - 10 100 - 

895-030  วา่ยน ้า    1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ
เกม 

70 - 30 100 - 

895-031  เทนนิส    1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ 
เกม 

70 - 30 100 - 

895-032  บาสเกตบอล    1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ 
เกม 

70 - 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-033  กรีฑา    1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ 
เกม 

70 - 30 100 - 

895-034  ลีลาศ    1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ 
เกม 

70 - 30 100 - 

895-035  เปตอง   1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะเกม 70 - 30 100 - 

895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะเกม 50 10 40 100 - 

895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะเกม 70 - 30 100 - 

895-038  เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะเกม 70 - 30 100 - 

895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) - - การเรียนรู้แบบร่วมมือทบทวนทกัษะ

Game Based Learningวิดีโอ 

70 - 30 100 - 

รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 

การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบ
เขียนสะทอ้นคิด การเรียนรู้แบบการ

60 - 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

ใชเ้กม 

890-011   อ่านไดใ้กลต้วั    2((2)-0-4 - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบการใชเ้กม 
- การเรียนรู้แบบผูเ้รียนสร้าง
แบบทดสอบ 

30 
30 
5 
5 
 

- 30 100 - 

890-012   เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 15 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 

35 - 50 100 - 

890-013   อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Concept mapping 
- Collaborative learning group  
and sharing 
- Guided practice  
- Student generated exam questions 

5 
15 
15 

 

20 
5 

- 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-014   ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) - - Cooperative learning, Guided 
Practices 

50 - 50 100 - 

890-015   ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติ   
                 จริง  

2((2)-0-4) - - - การฝึกปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

50 - 50 100 - 

890-020   การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) - - - Non-scripted role-play 
- VDO 
- Collaborative learning 
- Thinking and reasoning 

14 
7 

38 
7 

- 34 100 - 

890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวเิคราะห์บทฟัง/
วดีิโอ- การปฏิบติั 

70 - 30 100 - 

890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ                       
                เป็นภาษาองักฤษ  

2((2)-0-4) 15 - Team-based learning, Think-pair-
share, presentation and reflection, 
student-led review sessions 

55 - 30 100 - 

890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 30 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

learning) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

 
20 
 

890-024  รังสรรคห์นงัส้ันภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบวเิคราะห์วดีีโอ 
(Analysis or reactions to videos) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

20 
 

20 
 
 

10 

- 50 100 - 

890-025   ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการ 
                 ศึกษาต่อ 

2((2)-0-4 20 - - Team-based learning (co-

operative learning) 
- Guided practice 

40 - 40 100 - 

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Analyze case study  

10 
30 
30 

- 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-030   การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4 - - - Cooperative learning 
- Discussions 

20 - 80 100 - 

890-031   ภาษาองักฤษในท่ีท างาน    2((2)-0-4) 10 - Team-based, Think-pair-share, 
Guided practices 

40 - 50 100 - 

890-032   ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Student-led review sessions 
- Field trip 

20 
20 
20 

- 40 100 - 

890-033   ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและ 
                 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด 

(Guided Practice) 

30 - 50 100 - 

890-040   การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) - - Guided practice, learning by 
doing, hands-on experience, task-

50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

based, scenario-based, critical 
thinking 

890-041   ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) - - Team-based learning, scenario-

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

60 - 40 100 - 

890-050   แปลสิกูเกิล    2((2)-0-4) 5 20 - Think-Pair-Share 
- Discussions 

25 - 50 100 - 

890-060   ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 25 20 - Think-Pair-Share 
- Project 
- Discussions 

20 15 20 100 - 

890-061   ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) - - - Think-pair-share  
- Project  
- Copperative learning 
- Discussion 

60 - 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-070   พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Project 
- Cooperative learning 
- Discussions 

50 - 50 100 - 

890-071   พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการ 
                 ศึกษาต่อ   

2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้เป็นทีม 
- การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
- Discussions 
- ฝึกปฏิบติั 

60 - 40 100 - 

891-010   ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-011   สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-012   สนทนาภาษาญี่ปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Cooperative learning 
- Role-play 

891-020   ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100 - 

891-021   สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) เช่น 
Role Play 

50 - 50 100 - 

891-022   สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) เช่น 

50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

Role Play 

891-030   ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) - - Cooperative learning ,Think-Pair-
Share,  Role-play 

50 - 50 100 - 

891-031   สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) - - Cooperative learning, Think-Pair-
Share,  Role-play 

70 - 30 100 - 

891-032   สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share  
- Role-play 

70 - 30 100 - 

891-033   ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

70 - 30 100 - 

891-034   ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

70 - 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

891-040   ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

50 - 50 100 - 

891-041   สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

70 - 30 100 - 

891-042   สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

70 - 30 100 - 

891-050   ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4 - - - การฝึกปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided Practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
 
10 

 
10 

- 50 100 - 

895-040   จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4) - - - Team based 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
30 

- 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-041   ปรัชญาจริยะ    2((2)-0-4) - - ใชส่ื้อ/วดีิโอส้ัน/ภาพยนตร์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม 
คน้ควา้ใน/นอกชั้นเรียน 

70 - 30 100 - 

895-042   ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษ 
                 ท่ี 21 

2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มยอ่ย น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-043   การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4 - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มยอ่ย น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-044   ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 25 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มยอ่ย น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน Team based learning 

 
25 

895-045   ทกัษะการส่ือสาร    2((2)-0-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100 - 

895-046   ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 

Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มยอ่ย น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-047   ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) - - ดูภาพยนตร์อิงประวติัศาสตร์ คิดและ
วิเคราะห์เร่ืองราวในภาพยนตร์กบัความ
จริงในประวติัศาสตร์ 

50 - 50 100 - 

895-048   การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 40 - สร้างสรรคภ์าพจิตนาการ 30 - 30 100 - 

895-049   ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 30 - สร้างสรรคศิ์ลปะเป็นกลุ่ม 30 - 40 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-050   ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4) 20 - อภิปรายกรณีศึกษา 50 - 30 100 - 

895-051   ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 20 - วิพากษป์รากฏการณ์วฒันธรรมสมยัใหม่ 60 - 20 100 - 

895-052   การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบติั 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
 
20 
20 

- 40 100 - 

895-053   การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบติั 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
 
20 
20 

- 40 100 - 

895-054   การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4 - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบติั 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
 
20 
20 

- 40 100 - 

895-055   ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) - - - ลงพ้ืนท่ี/ทศันศึกษาแหล่งมรดกโลก 50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

(ตามความตอ้งการของนกัศึกษา) 

895-056   สงขลาศึกษา    2((2)-0-4) - - - ลงพ้ืนท่ีเมืองเก่าสงขลาและ
หาดใหญ่ เพ่ือศึกษาวถีิชีวิต เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม 

50 - 50 100 - 

895-057   ดนตรีไทย     2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-058   สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-059   ดนตรีตะวนัตก    2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติั 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-060   การพลศึกษาและนนัทนาการ  2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทกัษะ 
- วดีิโอ 

70 - 30 100 - 

895-061   ฟิตและเฟิร์ม    2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทกัษะ 

70 - 30 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
- วิดีโอ 

895-062   ลดเวลานัง่ เพ่ิมเวลายนื   2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทกัษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-063   อว้นไดก้็ผอมได ้   2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทกัษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-070   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) - - - ใชส่ื้อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- คน้ควา้ใน/นอกชั้นเรียน 

70 - 30 100 - 

315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 2((2)-0-4) - 40 - - 20 40 100 - 

348-103   การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4) - 20 Case based 10 20 50 100 - 

340-103   วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวติ  2((2)-0-4) - - ท ารายงาน/น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 30 20 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

340-151   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน 
                 ชีวติประจ าวนั 

2((2)-0-4) - - ท ารายงาน/น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 30 20 50 100 - 

332-100   กุญแจไขธรรมชาติ        2((2)-0-4) - 30 Case based, Team based 30 30 10 100 - 

336-214   กินดี ชีวติดี    2((2)-0-4) - - มอบหมายงาน 10 70 20 100 - 

336-215   ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4) - - Team based 6.67 93.33 - 100 - 

336-216   ยาและสุขภาพ    2((2)-0-4) - - - - 80 20 100 - 

874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 
                การด าเนินชีวติประจ าวนั  

2((2)-0-4) - 15 การอภิปราย/คน้ควา้ในชั้นเรียน 
แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 

874-193   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและ 
                กระบวนการยติุธรรม   

2((2)-0-4) - 15 การอภิปราย/คน้ควา้ในชั้นเรียน 
แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 

874-194   ภาษีอากรกบัชีวติ    2((2)-0-4) - 15 การอภิปราย/คน้ควา้ในชั้นเรียน 
แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 

874-195   สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) - 15 การอภิปราย/คน้ควา้ในชั้นเรียน 
แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

25 10 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 45 - - Team based 
- Scenario based 

50 
5 

- - 100 - 

190-404   ธรรมชาติบ าบดั    2((2)-0-4) 20 0 Team based learning 33.33 6.67 40 100 - 

001-101   อาเซียนศึกษา     2((2)-0-4) - 30 ใช้ส่ือ/วิดีโอประกอบการจดัการเรียนรู้
การอภิปรายคน้ควา้ในชั้นเรียน 

40 - 30 100 - 

142-111   ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4) - - Task based 50 30 20 100 - 

142-112   องักฤษออนแอร์    2((2)-0-4) - - Task based 50 30 20 100 - 

142-115   ภาษาองักฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลย ี
                สารสนเทศ    

1((1)-0-2) 
- - Task based 50 30 20 100 

- 

142-116   องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2) - - Task based 50 30 20 100 - 

142-211   องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4) 30 - Task based 30 20 20 100 - 

142-212   ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 30 - Task based 30 20 20 100 - 

142-214   ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 



 

 

184 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

142-224   ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงาน 
                วชิาการ    

1((1)-0-2) 20 70 - - - 10 100 - 

142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค ์
               ส าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 

1((1)-0-2) 20 70 - - - 10 100 - 

142-227   ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 

142-228   การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการ 
                สร้างแบรนด ์

1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 

142-229   การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 

142-238   ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4) - - 80 - - 20 100 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน 

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

50 - 50 100 - 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4((4)-0-8)   Case based 50  50 100 - 



 

 

185 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4((4)-0-8)   Case based 50  50 100 - 

875-105  คณิตเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4((4)-0-8) - - Case based, Team based 50 - 50 100 - 

875-202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-203  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-301  เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6) - - Case based 60 - 40 100 - 

875-302  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) - - Case based, Team based,              
Scenario based 

70 - 30 100 - 

2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์ 
875-211  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 3((2)-3-4) 40 - Case based 30 - 30 100 - 

875-212  ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-213  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 



 

 

186 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-214  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2 3((3)-0-6) 35 - Case based 35 - 30 100 - 

875-215  การวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) - - Case based 50  50 100 - 

875-221  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100 - 

875-222  เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100 - 

875-223  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 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  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-234   เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และ 
                เอเชียตะวนัออก 

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  เศรษฐกิจการคา้ชายแดน 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-241  ระบบการเงินฐานราก 3((3)-0-6) 20 - Case based, Team based,  30  50 100 - 



 

 

187 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

Scenario based 

875-242  เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 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  เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทาง 
                เศรษฐศาสตร์ 

3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-312  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 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 - 



 

 

188 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-316  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-321  เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-322  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6)   Case based 50  50 100  

875-323  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 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  เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3((3)-0-6) - - Case based, Team based,  
Scenario based 

50 - 50 100 - 

875-328  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-331  การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกั 
                เศรษฐศาสตร์ 

3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-332  เศรษฐศาสตร์เมือง 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 



 

 

189 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-333  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3((3)-0-6) - - Case based,  Team based 50 - 50 100 - 

875-334  เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-335  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-341  ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 20 - Case based, Team based 30 - 50 100 - 

875-342   เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3((3)-0-6) 20 - Case based, Team based,  
Scenario based 

30 - 50 100 - 

875-351  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-352  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-353  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-354  เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพ 
                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 - 



 

 

190 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-413  เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์ 3((2)-2-5) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-414  ทฤษฎีการตดัสินใจ 3((3)-0-6) 25 - Case based 40 - 35 100 - 

875-421  ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ 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  เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการพฒันา 3((3)-0-6) - - Team based, Scenario based 50 - 50 100 - 

875-424  เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันาทอ้งถ่ิน 3((3)-0-6) - - Team based, Scenario based 50 - 50 100 - 

875-431  ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100 - 

875-432  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-433  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

875-441  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - 20 Case based, Team based,  
Scenario based 

30 - 50 100 - 

875-442  เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 25 10 Case based, Team based,  
Scenario based 

15 - 50 100 - 



 

 

191 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-443  เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 3((3)-0-6) 20 10 Case based, Team based,  
Scenario based 

20 - 50 100 - 

875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0) 100 - - - - - 100 - 

875-452   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 
 

3((1)-4-4) - - Case based, Team based,  
Scenario based 

100 - - 100 - 

875-453   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z) - - Case based, Team based,  
Scenario based 

50 - 50 100 - 

3. หมวดวชิาฝึกงาน 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 ชัว่โมง - - ลงพ้ืนท่ี 100 - - 100 - 

875-491   เตรียมสหกิจศึกษา                                     30 ชัว่โมง - 20 Case based, Scenario based 30 - 50 100 - 

875-492  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-36-0) 100 - - - - - 100 - 

4. รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
876-102  หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ไดจ้ดั 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของการ 

จดัการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 

 
 

รวม 
ร้อยละ 100 

 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 

เช่น case based, team based, scenario based 
social 

engagement 

ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

              ประยกุตใ์ช ้

876-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

876-104  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 - 

876-105   ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  5((2)-6-7) - - Case based, Team based,  
Scenario based 

50 - 50 100 - 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลรายวชิาทีจั่ดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะของทั้งหลกัสูตร                                   84  หน่วยกิต 
รายวชิาเฉพาะท่ีจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (WIL)                              42  หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   50.00  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ 
 
 

 
 

รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

1. กลุ่มวชิาแกน 

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4((4)-0-8)  10        

875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4((4)-0-8)  10        

875-105  คณิตเศรษฐศาสตร์ 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  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8)  10        

875-301  เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6)  20        

875-302  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4)        10  
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รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

2. กลุ่มวชิาชีพเลือก (เฉพาะวชิาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์) 

875-211  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 3((2)-3-4)  30        

875-212  ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)          

875-213  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1 3((3)-0-6)          

875-214  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2 3((3)-0-6)          

875-215  การวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6)  20        

875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้  3((3)-0-6)        10  

875-222 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)        10  

875-223 เศรษฐศาสตร์การพฒันา   3((3)-0-6)          

875-231  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3((3)-0-6)  10        

875-232 ระบบธนาคารกลาง 3((3)-0-6)  20        

875-233 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ         3((3)-0-6)  20        

875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  
                และเอเชียตะวนัออก 

3((3)-0-6)  
 

    
   

875- 235 เศรษฐกิจจีน   3((3)-0-6)  20        

875-236 เศรษฐกิจการคา้ชายแดน 3((3)-0-6)        20  
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รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

875-241 ระบบการเงินฐานราก   3((3)-0-6)        20  

875-242 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจใน 
               ครัวเรือน 

3((3)-0-6)       
 

 
 

875-243 พทุธเศรษฐศาสตร์            3((3)-0-6)        20  

875-244  เศรษฐกิจชุมชน                                                                               3((1)-4-4)        60  

875-251 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม   3((3)-0-6)        10  

875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุต ์
               ในทางเศรษฐศาสตร์        

3((3)-0-6)       
   

875-312  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้     3((3)-0-6)          

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 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)  15        

875-322 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ   3((3)-0-6)  15        

875-323 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6)  15        
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รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา       3((3)-0-6)        10  

875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ          3((3)-0-6)  15        

875-326 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                         3((3)-0-6)          

875-327 เศรษฐศาสตร์พลงังาน         3((3)-0-6)          

875-328  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง         3((3)-0-6)  15        

875-331 การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกั 
               เศรษฐศาสตร์                  

3((3)-0-6)  
30   

  
   

875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง                            3((3)-0-6)          

875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม    3((3)-0-6)    10      

875-334  เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3((3)-0-6)  10        

875-335  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3((3)-0-6)  10        

875-341 ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                  3((3)-0-6)          

875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบนั        3((3)-0-6)        30  

875-351  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3((3)-0-6)        10  

875-352  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์        3((3)-0-6)           

875-353  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 3((3)-0-6)        10  
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รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

875-354  เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลง 
               สภาพภูมิอากาศ   

3((3)-0-6)       
 

 
 

875-411  เศรษฐมิติ 1                                      3((3)-0-6)          

875-412  เศรษฐมิติ 2                 3((3)-0-6)  10        

875-413  เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์  3((2)-2-5)          

875-414  ทฤษฎีการตดัสินใจ                  3((3)-0-6)          

875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย 
                ของภาครัฐ 

3((3)-0-6)       
   

875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร   3((3)-0-6)        10  

875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการพฒันา 3((3)-0-6)        10  

875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันา 
                ทอ้งถ่ิน 

3((3)-0-6)       
 

10 
 

875-431 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)    10      

875-432 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6)  20        

875-433  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง 
               ประเทศ  

3((3)-0-6)  
20     

  
   

875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)          



 

 

198 

 
 

รหัสวชิา/รายวิชา   
หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                      

จ านวน 

หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลบักบัการ
ท างาน 

สหกจิศึกษา การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ หรือ การ
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลกัสูตรร่วม
มหาวทิยาลยัและ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลงัส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ย 
                ส่ิงแวดลอ้ม 

3((3)-0-6)       
 

20 
 

875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 3((3)-0-6)        10  

875-451  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0)        50  

875-452 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4)          

875-453  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z)          
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1.   ช่ือ นางสาวโสภิณ จิระเกยีรติกุล 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 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) (สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
และ การวเิคราะห์และประเมินโครงการ)  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2538 

  - บช.บ. (การบญัชีตน้ทุน), มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2529 
 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4((4)-0-8) 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4((4)-0-8) 
875-223 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3((3)-0-6) 
875-243 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3((3)-0-6) 
875-422 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
 ผลงานวชิาการ 
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. 

Lamin K. Marong, Sopin Jirakiattikul*(Corresponding author), Kua-anan (2018). “The Gambia’s future 
electricity supply system: Optimizing power supply for sustainable development.” Energy Strategy 
Reviews 20 (2018):179-194. 

โสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้ เขยีนหลัก)เอมอร เจียรมาศและ นวยิา ยศวไิล  (2561)“การก าหนดภาพอนาคตการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนของต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ปีท่ี 26(52) กนัยายน- ธนัวาคม 2561 หนา้ 119-142. 

วไิล จนัทร์แนมและโสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้ เขยีนหลัก) (2560) การวเิคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการบริการผูป่้วย
โรคทางตา แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วารสารวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (Academic Services Journal, Prince of Songkla University ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 
2 พ.ศ. 2560 หนา้ 130-143. 

โสภิณ จิระเกียรติกุล (ผู้ เขยีนหลัก), ธญัรดี ทวกีาญจน์, วนิิสสา อุชชิน, ณฐัพล ตนัตระกลูทรัพย ์และ ณฐัช์นิชา 
ตั้งวรัีตน์กร (2560)“การเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติ กบัการคุม้ครองทางสังคมอยา่งไม่เป็นทางการ 
กรณีศึกษา เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และ เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด” วารสารสังคมวทิยา
มานุษยวทิยา 36(1): มกราคม - มิถุนายน 2560 หนา้ 79-100 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1702_51935217
http://www.rericjournal.ait.ac.th/
https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1645632


201 

 

ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการ (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.     ช่ือ นายสมัย โกรทนิธาคม  

 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3101400101194 
 วุฒิการศึกษา - ปร.ด. (สหวทิยาการ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2560 
  - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 
  -  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2536 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4((4)-0-8) 
875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6) 
875-302 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์           3((3)-0-6) 
875-323 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
875-331 การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์  3((3)-0-6) 
875-432 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
สมยั โกรทินธาคม (2562) “บทปริทศัน์หนงัสือ Liquidated: An Ethnography of Wall Street.”  
 วารสารสหวิทยาการ, ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 2 (เมษายน 2562 – กนัยายน 2562), หนา้ 8-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 

 

3.     ช่ือ นางสาวพชิญา บุญศรีรัตน์  
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3909800078076       
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economics), University of Massachusetts Amherst, USA, 2557 
  - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 
  -  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบั 1 , มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2541 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-234      เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวนัออก 3((3)-0-6) 
875-244      เศรษฐกิจชุมชน                                                                                3((1)-4-4) 
875-341 ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                   3((3)-0-6) 
875-441 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย   3((3)-0-6) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
ผลงานวชิาการ 
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. 
 

ผลงานวชิาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ (ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2563 หัวข้อ 6.2.3) 
อารี  วบูิลยพ์งศ ์ปรัตถ พรหมมี อรอนงค ์ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พชิญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และ

คณะ. (2560). โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579). กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ร่วมกบั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบั
สมบูรณ์). 1-270 หนา้ 

  https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 
 
 
 

https://www.osmsouth-border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf
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4.   ช่ือ นายปฐมวตัร จันทรศัพท์ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3101702311183   
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economics), University of Hawaii at Manoa, 2559 
  - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 
  -  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                 4((4)-0-8) 
875-105 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) 
875-201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3((3)-0-6) 
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3((3)-0-6) 
875-212 ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้           3((3)-0-6) 
875-311 ทฤษฎีเกมและการประยกุตใ์นทางเศรษฐศาสตร์          3((3)-0-6) 
875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ                      3((3)-0-6) 
875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3                   3((3)-0-6) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
ปฐมวตัร จนัทรศพัท,์ โชติมา พรสวา่ง, แพรวตา ใจจม และ ปัณณาสา คุณาประภานนัท ์(2561)   
     “รูปแบบการไดรั้บขอ้มูลต่อพฤติกรรมการบริจาค” การประชุมวชิาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ 
      คร้ังที ่12, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561, หนา้ 463-473 
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5. ช่ือ  นางสาวจริยภัทร รัตโณภาส 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5-3906-90006-88-1            
 วุฒิการศึกษา - ศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
   -  ศ.บ., มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1((1)-0-2) 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  4((4)-0-8) 
875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้            3((3)-0-6) 
875-302    วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์               3((1)-4-4) 
875-324 เศรษฐศาสตร์การศึกษา                         3((3)-0-6) 
875-451    โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((0)-0-9) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
 ผลงานทีน่ าเสนอทีป่ระชุมวชิาการ 
จริยภทัร รัตโณภาส และกนิกนันต์ กล้าหาญ.  (2563).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคมในรายวิชาศึกษา

ทั่วไปเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  1.  การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วจิยั คร้ังท่ี 7 “นวตักรรมการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่ความเสมอภาค”,  787-798 

 

https://sis-hatyai3.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220022300015701
https://sis-hatyai3.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256310014471015701
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ภาคผนวก ช 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. หลกัสูตรใหม่น้ีมีความน่าสนใจ คือ การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ี

มีความหลากหลายไดเ้ลือกเรียนส่ิงท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ ความ
สนใจ ความตอ้งการ และอนาคตของเสน้ทางอาชีพของตนเองได้
มากยิ่งข้ึน นกัศึกษาสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับตนเองได ้

- 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร คือ 120 หน่วยกิต โดยหน่วยกิ
ตของวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ และวิชานอกคณะเศรษฐศาสตร์ มี
สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั มีความเห็นวา่เป็นการจดัท าหลกัสูตรซ่ึง
ตอบสนองกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั ท่ี
ตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู้หลากหลาย มากกวา่แรงงานท่ีมีความรู้
เฉพาะศาสตร์เดียว 

- 

3. การท่ีหลกัสูตรมีรายวิชาใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีภาคใต ้ถือวา่เป็นจุดแขง็ท่ีจะท าใหบ้ณัฑิตเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีความแตกต่างจากบณัฑิต
เศรษฐศาสตร์จากสถาบนัอ่ืนๆ 

- 

4. ส่ิงท่ีเป็นความกงัวล คือ การปรับหลกัสูตรท่ีรองรับความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายของตลาดแรงงานมากขนาดน้ี รวมทั้งยงัเปิดให้
นกัศึกษาเลือกเรียนวิชาดว้ยตนเองไดเ้ป็นจ านวนมาก (ทั้งวิชาใน
คณะและวิชานอกคณะ) อาจจะท าใหอ้าจารยใ์นสาขาวิชาตอ้ง
เผชิญความยุง่ยากในดา้นการบริหารจดัการรายวิชา   โดยฉพาะ
ในช่วงของการเปล่ียนผา่น ท่ีจะมีทั้งนกัศึกษาในหลกัสูตรเก่าและ
นกัศึกษาในหลกัสูตรใหม่ สาขาวิชาจึงควรตอ้งมีการวางแผนใน
การบริหารจดัการใหดี้ 

ทางสาขาวิชานอ้มรับประเดน็ขอ้กงัวล
ดงักล่าวของผูท้รงคุณวฒิุ และจะเตรียมการ
เพ่ือการบริหารจดัการหลกัสูตรในช่วงเวลา
ดงักล่าว โดยจะท าการส ารวจความตอ้งการ
เปิดรายวิชาของนกัศึกษาก่อนล่วงหนา้ และ
ประชุมอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชา เพ่ือวาง
แผนการจดัรายวิชา 

5. ภายใตห้ลกัสูตรท่ีเปิดเสรีและมีความหลากหลายน้ี นกัศึกษาใน
หลกัสูตรใหม่ จะมีทั้งกลุ่มท่ีเรียนแบบเนน้วิชาหลกั และกลุ่มท่ี
เรียนแบบคละวิชา ท าใหน้กัศึกษาจะมีความตอ้งการรับการดูแล
และค าปรึกษาจากคณะมากกว่าเดิม  ระบบงานพฒันานกัศึกษา
ของคณะอาจตอ้งท างานหนกัข้ึนในการใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

ทางสาขาวิชานอ้มรับประเดน็ขอ้กงัวล
ดงักล่าวของผูท้รงคุณวฒิุ และจะด าเนินการ
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุฯ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
โดยควรมีการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน มีการส ารวจความตอ้งการใหเ้ปิดรายวิชาของนกัศึกษา
ก่อนการเปิดภาคเรียน เป็นตน้ 

6. การจดัท าชุดวิชา (Module) “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั”  มี
ความน่าสนใจ แต่ควรจะจดัไวเ้พ่ือรองรับนกัศึกษานอกคณะและ
บุคคลภายนอกเป็นหลกัมากกว่า ไม่น่าจะใชเ้พ่ือการสอนใหก้บั
นกัศึกษาในคณะ 

ไดท้ าการปรับแกต้ามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุแลว้ 

7. กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มท่ี 3 (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ การเงิน และระหวา่งประเทศ) เป็นกลุ่มวิชาท่ีค่อนขา้งใหญ่
และมีรายวิชาท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก จะยิ่งท าใหมี้ความยุง่ยาก
ในการบริหารจดัการ เน่ืองจากนกัศึกษาอาจจะมีขอ้เรียกร้องให้
เปิดรายวิชาท่ีหลากหลายมาก  

ทางสาขาวิชาไดท้ าการแกไ้ข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพ่ือแกปั้ญหา
เร่ืองเง่ือนไขจ านวนอาจารยป์ระจ าส าหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา 

8. เสนอใหเ้ปล่ียนช่ือกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขากลุ่มท่ี 2 จากเดิม 
“เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ”  เป็น 
“เศรษฐศาสตร์พัฒนาการและนโยบายสาธารณะ”  

ทางสาขาวิชาไดท้ าการแกไ้ข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพ่ือแกปั้ญหา
เร่ืองเง่ือนไขจ านวนอาจารยป์ระจ าส าหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา 

9.  เสนอใหเ้ปล่ียนช่ือกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขากลุ่มท่ี 4 จากเดิม 
“เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์กระแสรอง”  เป็น 
“เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน” 

ทางสาขาวิชาไดท้ าการแกไ้ข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพ่ือแกปั้ญหา
เร่ืองเง่ือนไขจ านวนอาจารยป์ระจ าส าหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา 

10. เสนอใหป้รับการเขียนแนวทางการเรียนวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับกรณีผูท่ี้ไม่เนน้กลุ่มวิชาชีพเลือกใน จากเดิม
เขียนวา่ “สามารถเรียนรายวิชาชีพเลือกนอกท่ีอยู่ในกลุ่มใดกไ็ด้”  
เป็น “สามารถเรียนรายวิชาชีพเลือกนอกคณะจากกลุ่มเดียวกันก็
ได้ หรือจากต่างกลุ่มกันกไ็ด้” 

ไดท้ าการปรับแกต้ามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุ รวมทั้งท าการยกเลิกการ
ก าหนดกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยเปล่ียนเป็นการก าหนด
หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียน
วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ไดแ้ทน 
เพ่ือใหก้ารเลือกรายวิชาของนกัศึกษามีความ
ยืดหยุน่และสามารถออกแบบใหต้รงกบั
ความสนใจของตนเองไดม้ากข้ึน 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร 
นักวชิาการเกยีรติคุณ สถาบันวจัิยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. การออกแบบหลกัสูตรโดยใหน้กัศึกษามีเสรีภาพในการเลือกวิชา

เรียนไดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัส าหรับยคุปัจจุบนั 
ทั้งน้ี สาขาวิชาควรมีระบบการใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษาดว้ย 
เน่ืองจากนกัศึกษาบางคนอาจไม่มีความพร้อม ไม่มัน่ใจ หรือไม่มี
ขอ้มูลมากเพียงพอส าหรับการตดัสินใจ 

ทางสาขาวิชาขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือน าไปปฏิบติั 

2. การท่ีจะใหมี้นกัศึกษามาเรียนในหลกัสูตรมากข้ึน จ าเป็นตอ้งให้
นกัศึกษาในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ใจถึงประโยชนข์องการเรียนรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจภาคใต ้ และนกัศึกษาตอ้งรู้วา่เม่ือเรียนแลว้ตนเองจะ
สามารถสร้างประโยชนอ์ะไรใหก้บัพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดบ้า้ง  ดงันั้น 
นอกจากการชูจุดเด่นเก่ียวกบัการเรียนรู้เศรษฐกิจภาคใตแ้ลว้ 
หลกัสูตรควรเนน้ดว้ยวา่สามารถสอนใหน้กัศึกษาน าความรู้มา
ช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจ และพฒันาพ้ืนท่ีภาคใตไ้ด ้

ทางสาขาวิชาขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือน าไปปฏิบติั 

3. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบติว
เตอร์ (tutor) ประกอบดว้ย ซ่ึงมหาวิทยาลยัในต่างประเทศไดใ้ช้
ระบบติวเตอร์เพ่ือช่วยเพ่ิมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาใหแ้ก่
นกัศึกษา จึงอยากฝากสาขาใหพิ้จารณาเร่ืองการน าระบบติวเตอร์
มาใชเ้ม่ือพร้อม 

ทางสาขาวิชามีความสนใจในระบบติวเตอร์ 
แต่ดว้ยศกัยภาพในปัจจุบนัคงยงัไม่สามารถ
ด าเนินการได ้แต่ขอรับขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวของผูท้รงคุณวฒิุไวเ้พ่ือเป็น
แผนงานระยะยาวของสาขาวิชา 

4. การฝึกใหน้กัศึกษาพูด เขียน และน าเสนองานเป็น ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั โดยจะตอ้งให้
นกัศึกษาไดมี้การฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1  ดว้ยการแฝง
กระบวนการเหล่าน้ีไวใ้นหลายๆวิชา  

ทางสาขาวิชาเลง็เห็นถึงความส าคญัของการ
พฒันาทกัษะดงักล่าวใหแ้ก่นกัศึกษาเช่นกนั 
โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็น PLO หน่ึงของ
หลกัสูตร และจะด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนใหบ้รรลุตาม PLO ท่ีวางไว ้

5. กระบวนการเรียนการสอนปัจจุบนันั้น ไม่ใช่การ lecture เป็นหลกั
แลว้ แต่ตอ้งเป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
นอกจากนั้นการใชแ้ค่ต าราหลกั (textbook) เพียงเล่มเดียวในการ
สอนกไ็ม่เพียงพอขอเสนอแนะใหอ้าจารยพิ์จารณาน างานวิจยัของ
ประเทศมาใชส้อนรายวิชาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงอาจารยจ์ะตอ้งมีการ
เตรียมการล่วงหนา้เป็นอยา่งดี และตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานดว้ย 

ทางสาขาวิชาจะกระตุน้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนใน
รายวิชาต่างๆค านึงถึงความส าคญัของ
ประเดน็ดงักล่าว และสนบัสนุนใหน้ า
งานวิจยัมาใชป้ระกอบการสอนมากยิ่งข้ึน 

6. ในเร่ืองของการฝึกงาน มีความเห็นวา่เป็นงานหนกัของอาจารยใ์น
สาขา ท่ีจะตอ้งเจรจากบัสถาบนัต่างๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ

สาขาวิชาจะประสานงานกบัคณะใน
ประเดน็น้ี เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกบัสถาบนั/
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
ก่อน เพ่ือใหท้ราบวา่แต่ละหน่วยงานมีความสนใจงานในดา้นใด 
และตอ้งการใหน้กัศึกษาฝึกงานท าหนา้ท่ีอะไร ทั้งน้ีเพ่ือให้
นกัศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดเ้หมาะสมกบัท่ีตนเอง
สนใจ  นอกจากนั้น สาขาวิชาควรมีการติดตามประเมินผลอยา่ง
จริงจงัดว้ย 

หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

7. มีความเห็นวา่ ยงัมีรายวิชาใหเ้ลือกในหลกัสูตรมากเกินไป อาจ
พิจารณาตดับางรายวิชาออกบา้ง 

ไดท้ าการปรับแกต้ามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุแลว้ 

8. เห็นดว้ยท่ีกบัการเปล่ียนช่ือกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา กลุ่มท่ี 4  
จากเดิม “เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์กระแสรอง”  
เป็น “เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน” 

ทางสาขาไดท้ าการแกไ้ข โดยยกเลิกการ
แบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา เพ่ือแกปั้ญหา
เร่ืองเง่ือนไขจ านวนอาจารยป์ระจ าส าหรับ
แต่ละกลุ่มวิชา 

9. ส าหรับการชูจุดเด่นของหลกัสูตรในเร่ืองการเรียนรู้เชิงพ้ืนท่ี 
อยากใหอ้าจารยม์องไปใหถึ้ง issue based ท่ีตอ้งการจะผลกัดนั
ดว้ย เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละคณะไดมี้บทบาทจริงในการพฒันาพ้ืนท่ี 

สาขาวิชาจะสนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนใน
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาก าหนด issue 
based ในพ้ืนท่ีใหช้ดัเจนตามขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวฒิุ และจะประสานงานกบั
คณะและกองทุนวิจยัของคณะเพ่ือการ
พฒันา issue ดงักล่าวใหเ้กิดเป็นงานบริการ
วิชาการและงานวิจยัของสาขาวิชา และคณะ
ต่อไป 

10. แนวทางเพ่ือเพ่ิมความเป็นสากลใหก้บัหลกัสูตรนั้น สามารถท าได้
โดยการจดัสมัมนาร่วมกนักบัประเทศเพ่ือนบา้น หรือการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาเป็น visiting professor ถือเป็น
หนทางท่ีสามารถท าไดโ้ดยไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากนกั 

สาขาวิชาจะประสานงานและขอรับการ
สนบัสนุนจากคณะ  เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิด
กิจกรรมตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
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3. นายพสุธา ระวงัสุข 
รองผู้อ านวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ควรตอ้งระวงัในเร่ืองของการบริหารจดัการ เน่ืองจากมีรายวิชาให้

นกัศึกษาเลือกเรียนดว้ยตนเองเป็นจ านวนมาก 
ทางสาขาวิชานอ้มรับประเดน็ขอ้กงัวล
ดงักล่าวของผูท้รงคุณวฒิุ และจะเตรียมการ
อยา่งรัดกมุในการบริหารจดัการหลกัสูตร 

2. ปรัชญาของหลกัสูตร ยงัเขียนแค่เร่ืองทอ้งถ่ินและชุมชน  
-  เสนอใหเ้พ่ิมวา่ “บัณฑิตจะต้องมศัีกยภาพในการพัฒนาท้ัง

ท้องถ่ินและประเทศ” 
- เสนอใหเ้พ่ิมวา่ “บัณฑิตจะต้องมคีวามพร้อมท่ีจะรับการ

เปลีย่นแปลง” 

ไดท้ าการปรับแกต้ามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุแลว้ 

3. มีความเห็นวา่ความเป็นสากลของหลกัสูตรยงันอ้ยไป (หมายถึง 
กิจกรรมและความร่วมมือกบัต่างประเทศ) 

สาขาวิชาจะประสานงานและขอรับการ
สนบัสนุนจากคณะ  เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิด
กิจกรรมท่ีสร้างความเป็นสากลใหก้บั
หลกัสูตร ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

4. จากประสบการณ์ในฐานะผูใ้ชบ้ณัฑิต สามารถบอกไดว้า่บณัฑิต
เศรษฐศาสตร์ของหลกัสูตรท่ีผ่านมานั้น           มีความสามารถไม่
เป็นรองสถาบนัใด และสามารถปฏิบติังานในองคก์รไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

- 

5. เป็นเร่ืองดีท่ีหลกัสูตรปรับลดจ านวนของวิชาแกน (บงัคบั) ลง 
และเพ่ิมวิชาเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน            ซ่ึงถือวา่ตรงกบั
แนวโนม้ในปัจจุบนัท่ีเนน้เร่ืองการ บูรณาการศาสตร์ 

- 

6. ในปัจจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยตอ้งการคนท่ีเขา้ใจบริบทใน
พ้ืนท่ีเขา้มาท างาน ดงันั้น จุดเด่นของหลกัสูตรท่ีมีการเพ่ิมรายวิชา
เก่ียวกบัเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ้     ถือวา่ดีแลว้ 

- 

7. การฝึกฝนทกัษะการน าเสนองานใหแ้ก่นกัศึกษา ถือวา่เป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัมากเม่ือบณัฑิตออกไปปฏิบติังานจริง ดงันั้นจึงตอ้งการให้
สาขาวิชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ี 

ทางสาขาวิชาเลง็เห็นถึงความส าคญัของการ
พฒันาทกัษะดงักล่าวใหแ้ก่นกัศึกษาเช่นกนั 
โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็น PLO หน่ึงของ
หลกัสูตร และจะด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนใหบ้รรลุตาม PLO ท่ีวางไว ้
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4. นางจินดา วงศ์สุวรรณวารี 
ผู้จัดการภาคใต้ 1 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  การท าใหน้กัศึกษาของเรา เรียนรู้ภาษา และวฒันธรรมของ

ประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงพ้ืนท่ีเรามีความใกลชิ้ด จะท าใหน้กัศึกษา
ของเรามีโอกาสไปท างานในประเทศเพ่ือนบา้นมากข้ึน  เน่ืองจาก
ปัจจุบนั มีการขยายงานของบริษทัท่ีแขง็แรงในประเทศไทย ไป
ยงัประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ิมข้ึน  นอกจากภาษาองักฤษท่ีเป็นพ้ืนฐาน
แลว้หากไดภ้าษาถ่ิน ก็จะท าใหมี้จุดเด่นมากข้ึน 

ในรายวิชาศึกษาทัว่ไป ไดมี้การบรรจุวิชา
ดา้นภาษามลายไูว ้ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเลือก
เรียนได ้นอกจากนั้นยงัมีตวัเลือกวิชาภาษา
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากภาษาองักฤษให้
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดด้ว้ย เช่น 
ภาษาจีน ภาษาภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี เป็น
ตน้   

2.  การจดัแลกเปล่ียน ใหน้กัศึกษาเราไดมี้โอกาสไปเรียน หลกัสูตร
สั้นๆ  ในกลุ่มประเทศในอาเซ่ียน 

ท่ีผา่นมานกัศึกษาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์
ไดมี้โอกาสไปเรียน summer course และ 
winter course ท่ี Asia University ไตห้วนั 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง 
2 สถาบนั สาขาวิชาจะประสานงานกบัคณะ
เพ่ือด าเนินการสนบัสนุนในดา้นน้ีต่อไป 
รวมทั้งจะพยายามสร้างความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัต่างๆในต่างประเทศเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือขยายโอกาสใหแ้ก่นกัศึกษา 

3.  เร่ืองความซ่ือสตัย ์สุจริต  ความรับผิดชอบ ท่ีตอ้งปลูกฝัง ก่อน
กา้วสู่สงัคมของการท างาน 

ทางสาขาวิชาไดมี้การค านึงถึงประเดน็น้ี
เช่นกนั โดยไดก้ าหนดประเดน็น้ีไวใ้น PLO 
ของหลกัสูตร  
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5. นางอุทยัวรรณ พนาโยธากุล 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. จากการอ่านปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ท่ีมีทกัษะทางดา้น

คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน   ทางคณะอาจจะตอ้ง
เพ่ิมนอกเหนือจากการปรับพ้ืนฐาน คือ Pre-Test ท่ีตอ้งผา่น 
เพ่ือใหน้กัศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียน 

- ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อนนั้น 
มหาวิทยาลยัก าหนดใหมี้การเรียนเตรียม
ความพร้อมก่อน ซ่ึงนกัศึกษาสามารถ
เลือกไดว้า่จะเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนก่อน
เขา้ชั้นปีท่ี 1 หรือเรียนในเทอม  1 ของชั้น
ปีท่ี 1 

- นอกเหนือไปจากนั้น งานพฒันานกัศึกษา
ของคณะ ไดมี้การติดตามและจดักิจกรรม
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและดา้น
คณิตศาสตร์ใหก้บันกัศึกษาดว้ย 

2. จากรายวิชาไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   ทางคณะอาจตอ้ง
เพ่ิมใหม้ากกวา่ 1 ภาคการศึกษา  

      เช่น ภาคเรียนท่ี 1 เรียนทฤษฎีรวมกบัการปฏิบติัจริง ภาคเรียนท่ี 2 
น าเสนอผลลพัธ์ของทฤษฎีนั้นๆ วา่ผลเป็นอยา่งไรบา้ง เพ่ือท่ีจะได้
เรียนรู้การปฏิบติัในชีวิตจริง 

รายวิชา “ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ” 
เป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงมหาวิทยาลยั
ก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน ส าหรับ
ในส่วนของหลกัสูตรนั้น  มีหลายรายวิชาท่ี
สามารถรองรับความสนใจในทิศทางน้ีของ
นกัศึกษาได ้เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์การ
จดัการ วิชาการวิเคราะห์โครงการ วิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมทั้ง
ยงัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสามารถเลือกราย
วิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์จาก
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ในสาขาวิชา
ต่างๆไดด้ว้ย 

3. รายวิชาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นรายวิชาท่ีดี ท าใหเ้กิดการ
วิเคราะห์อยา่งแม่นย  า แต่อาจจะตอ้งเพ่ิมทกัษะการน าเสนอใน
รูปแบบทฤษฎีใหมี้ความ Creative และน่าสนใจมากข้ึน เพ่ือท่ีให้
บุคคลอ่ืนๆไดเ้ขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายข้ึนและสามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ด้
จริง  

สาขาวิชาค านึงถึงความส าคญัของการท่ี
บณัฑิตเศรษฐศาสตร์จะสามารถถ่ายทอด
องคค์วามรู้ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปและสาธารณะ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถเขา้ใจได้
โดยง่าย จึงก าหนดเป้าหมายประการหน่ึง
ของการผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรน้ี คือ การ
ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน าเสนอ และอธิบาย
ทางวิชาการไดอ้ยางเป็นเหตุเป็นผล  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
4.   เห็นดว้ยกบัคณะท่ีมีวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เน่ืองจากองคก์ร

ท างานมีความตอ้งการศาสตร์แขนงน้ี มาใชใ้นการท างานเป็น
อยา่งยิ่ง เพราะวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค/เศรษฐศาสตร์มีความส าคญั
กบัยคุ New Normal ท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกวนั,VUCA World 

สาขาวิชามีอาจารยผ์ูส้อนท่ีจบการศึกษาดา้น
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาโดยตรง และเช่ือ
วา่จะสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีใหแ้ก่
นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

5.   ควรเพ่ิมรายวิชาทางดา้นทกัษะคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานของ
หลกัสูตร เน่ืองจากการท างานจริง   

      จ าเป็นตอ้งมีทกัษะเหล่านั้น เช่น MS Word, MS Excel, MS ppt. 
ถือเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตอ้งทราบ ซ่ึงอาจเพ่ิม
โปรแกรมอ่ืนๆเพ่ิมความสามารถของนกัศึกษา เช่น โปรแกรม
วิเคราะห์ต่างๆ เป็นตน้ 

การฝึกทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ จะถูก
แทรกอยูใ่นหลายๆรายวิชา ผา่นการเรียน
การสอนในรูปแบบ Active Learning ซ่ึง
นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสใชง้านคอมพิวเตอร์
เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล การท า Project การ
น าเสนองานในรายวิชาเป็นตน้ นอกจากนั้น
หลกัสูตรยงัมีรายวิชาท่ีสอนการใชง้าน
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆเพ่ือการวิเคราะห์
ขอ้มูล เช่น รายวิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 
เป็นตน้ 

6. รายวิชาทางดา้นทกัษะภาษา ถือเป็นวิชาส าคญัของการท างานจริง
ในอนาคต โดยเฉพาะภาษาองักฤษ อาจตอ้งใหน้กัศึกษาเตรียม
ความพร้อมในระหวา่งการศึกษา เช่น ทกัษะการอ่าน การพูด การ
สนทนา เป็นตน้      โดยตอ้งมีตวัช้ีวดัวา่จากท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมา 
นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจและน าไปใชไ้ดจ้ริง เช่น การท า Project 
วิชาการเป็นภาษาองักฤษ สอบ TOEIC เป็นตน้ 

- นอกเหนือจากรายวิชาภาษาองักฤษท่ี
นกัศึกษาตอ้งเรียนตามจ านวนหน่วยกิต
บงัคบัภายใตห้มวดวิชาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
หลกัสูตรไดบ้งัคบัวิชาภาษาองักฤษ
เพ่ิมข้ึนอีก 2 หน่วยกิต เน่ืองจากเห็นถึง
ความส าคญัของการเตรียมทกัษะดา้น
ภาษาใหแ้ก่นกัศึกษา 

- ทางมหาวิทยาลยัไดใ้หก้ารสนบัสนุน
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยมี
โปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่น
โปรแกรม “Tell me more” ซ่ึงจะมี
บทเรียนท่ีครอบคลุมการพฒันาทกัษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

- มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐาน
ดา้นภาษาองักฤษ เป็นเกณฑห์น่ึงส าหรับ
การจบการศึกษาของนกัศึกษา 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
- ในการเรียนการสอนของหลกัสูตร ได้
เลือกใช ้textbook ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ รวมทั้งมีเอกสารอ่านประกอบท่ี
เป็นภาษาองักฤษเพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้
โอกาสท าความคุน้เคยและพฒันาทกัษะ
ดา้นภาษาของตนเอง 

7.   นกัเศรษฐศาสตร์ในโลกความเป็นจริง จะมี 2 เสน้ทาง นัน่คือ 1.
สายนกัวิชาการ 2.สายกลุ่มวิชาชีพ ซ่ึงในสายวิชาชีพควรตอ้งผา่น
การฝึกงานเพราะวา่นกัศึกษาจะไดรั้บการปรับตวัเพ่ือเตรียมการ
ท างานในอนาคตไดจ้ริง ซ่ึงมองวา่หากไม่ไดรั้บการฝึกงาน 
นกัศึกษาจะขาดทกัษะการท างานและการปรับตวัในชีวิตจริง โดย
เสนอวา่นกัศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรไดรั้บการฝึกงานจากองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะ เพราะวา่นกัศึกษาจะไดท้ราบตวัตนและเขา้ใจ
ในเสน้ทางอาชีพในอนาคต และเม่ือออกมาท างานจริง จะได้
ปรับตวัและท างานได ้เพราะในหลายมิติของนกัเศรษฐศาสตร์
จ าเป็นตอ้งทราบมากกวา่ท่ีไดศึ้กษามา 

- ถึงแมก้ารฝึกงานจะไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบั
ของหลกัสูตร แต่ท่ีผา่นมานกัศึกษา
จ านวนมากมีความสนใจและเลือกท่ีจะ
ฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
โดยหลงัจากผา่นการฝึกงานแลว้ 
หลกัสูตรไดจ้ดัใหน้กัศึกษากลุ่มดงักล่าว
ท าการน าเสนอประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในช่วงฝึกงานใหแ้ก่นกัศึกษารุ่นนอ้ง
ไดรั้บฟัง ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอบ
รับท่ีดี เน่ืองจากนกัศึกษารุ่นนอ้งไดรั้บฟัง
ประสบการณ์จริงจากรุ่นพ่ีท่ีฝึกงาน
มาแลว้ และสามารถช่วยในการเลือก
หน่วยงานฝึกงานของตนเองได ้

- ในบทบาทของสาขาวิชาและคณะ จะ
ค านึงถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมทางเลือกดา้นสถานท่ีฝึกงาน
ใหแ้ก่นกัศึกษาต่อไปดว้ย 

8.  เสนอแนะใหค้ณะ/สาขาวิชาท า MOU กบัองคก์รต่างๆท่ีส่ง
นกัศึกษาไปฝึกงาน เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้า่นกัศึกษาจะไดน้ าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใชจ้ริงกบัองคก์ร และเกิดประโยชนต่์อทั้งตวันกัศึกษา
เองและตวัองคก์รดว้ย 

สาขาวิชาจะประสานงานกบัคณะใน
ประเดน็น้ี เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกบัสถาบนั/
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

9. ควรเพ่ิมทกัษะดา้น Strategic Thinking และ Design Thinking 
ใหก้บับณัฑิตเศรษฐศาสตร์ โดยอาจไม่จ าเป็นตอ้งอยูใ่นรายวิชา 
แต่จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหแ้ก่นกัศึกษากไ็ด ้

ทางสาขาวิชาขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวของผูท้รงคุณวฒิุไว ้เพ่ือการ
ด าเนินการต่อไปในขั้นตอนการบริหาร
จดัการหลกัสูตร 

 



 

 

215 

ภาคผนวก ซ 
เอกสารเปรียบเทยีบปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่  

 
ปรัชญา/

วตัถุประสงค์ 
หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   

ช่ือปริญญา ภาษาไทย ช่ือเตม็:  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    
 ช่ือยอ่:  ศ.บ.   
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Economics  
 ช่ือยอ่:  B. Econ.   

ภาษาไทย ช่ือเตม็:  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    
 ช่ือยอ่:  ศ.บ.   
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Economics  
 ช่ือยอ่:  B. Econ.   

ปรัชญา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์และแกปั้ญหาเศรษฐกิจในระดบัจุลภาคและมหภาคไดอ้ยา่งเหมาะสม  
เป็นผูมี้ทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน  สามารถเเก้
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีศกัยภาพการเป็นผูน้ า
ในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใชแ้นวทางจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดบัจุลภาคและมหภาคไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นผูมี้ทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาน  สามารถเเกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง มีความพร้อมท่ีจะรับ
การเปล่ียนแปลง เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  มีศกัยภาพการเป็นผูน้ าใน
การพฒันาและสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ 

วตัถุประสงค์ 1) ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สนองความตอ้งการก าลงัคนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์  และเสนอแนวทางการ

1)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีแม่นย  า มีความเขา้ใจในหลกัการ
ส าคญัและขอ้จ ากดัของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใชแ้นวคิด
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได ้
2)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เขา้กบั
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ปรัชญา/
วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แกปั้ญหาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม     
3) ผลิตบณัฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการส่ือสาร  สามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมให้มีทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะภาษาองักฤษ 

4) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ            
ในวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสงัคม 

ศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม โดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต ้ 
3)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกต์ใชค้ณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และกระบวนการวิจยัท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจได ้  
4)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการส่ือสารทางวิชาการ ทั้ งการพูดและการเขียน 
สามารถแลกเปล่ียนความรู้ และความคิดเห็นในทางวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ได ้ 
5)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถจดัการ
ความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบเพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน ์
6)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นของผู ้อ่ืน  และมี
ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
7)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนกัในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ภาคผนวก ฌ 
เอกสารเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ 

 

กลุ่มวชิา/หมวดวชิา 

หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 
(หน่วยกติ) 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
(หน่วยกติ) หมายเหตุ 

แผนปกติ 
แผนสหกจิ
ศึกษา 

แผนปกติ 
แผนสหกจิ 
ศึกษา 

ก. หมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

32 32 30 30 
ลด 2 หน่วยกติ 

ข.   หมวดวชิาเฉพาะ 92 92 84 78 
แผนปกตลิงลด 8 หน่วย
กติ และแผนสหกจิศึกษา 
ลดลง 12 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาแกน 65 68 33 33  
-  กลุ่มวชิาชีพเลือก 27 24 51 45  
ข. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 6 6 - 

ค. หมวดวชิาฝึกงาน - - - 6  
- การฝึกงานทาง

เศรษฐศาสตร์ 
300 ชัว่โมง 300 ชัว่โมง 300 ชัว่โมง 300 ชัว่โมง ไม่บงัคบั 

- เตรียมสหกิจศึกษา - - - 30 ชัว่โมง เพิ่มรายวชิา 
- สหกิจศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร์ 
   6 ยา้ยรายวชิาจากเดิมอยู่

ในหมวดวชิาเฉพาะ มา
อยูใ่นหมวดวชิาฝึกงาน 

รวมหน่วยกติ 130 130 120 120 ลด 10  หน่วยกติ 
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

130 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
120 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 - 

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

14 - - ยกเลกิ 
กลุ่มวชิา 

 วชิาบังคบั  - -  

001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) - -  

875-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) - -  

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

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(3-0-6) - -  

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ านวน        
6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - -  

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) - -  

895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) - -  

895-211 ประชากรและการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

3(3-0-6) - -  

895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) - -  

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) - -  

895-104 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) - -  

895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) - -  

895-207 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) - -  

895-221 ศาสนาและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) - -  

895-223 มนุษยก์บัศิลปะและดนตรี 3(3-0-6) - -  

895-232 การวาดเสน้และระบายสี 2(1-2-3) - -  

895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) - -  

895-122 การใชห้อ้งสมุดและการเขียน
รายงาน 

1(1-0-2) - -  

895-123 การคน้ควา้สารนิเทศและการ
เขียนรายงานวชิาการ 

2(2-0-4) - - ยกเลกิ 
กลุ่มวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
130 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
120 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

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

     

1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 - -  

 วชิาบังคบั  - -  

890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) - -  

890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ
พ้ืนฐาน 

3(3-0-6) - -  

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษา 
จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - -  

890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาองักฤษ    

3(3-0-6) - -  

890-226 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง  

3(3-0-6) - -  

890-211 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) - -  
890-212  การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) - -  
890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและการ

พดูภาษาองักฤษ 
3(2-2-5) - -  

890-215 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทาง
วฒันธรรม 

3(2-2-5) - -  

890-222 การอ่านภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั  

3(3-0-6) - -  

890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) - -  
890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3(3-0-6) - -  

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

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 - - ยกเลกิ 
กลุ่มวชิา 

 วชิาบังคบั  - -  
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

สงัคม 
3(3-0-6) - -  
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และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน                   
3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

- - -  

340-102 มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์   3(3-0-6) - -  
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์ 3(2-2-5) - -  

- - สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและ
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  

                 (บังคบั) 

4 - 

- - 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื 

2((2)-0-4) 
 

- 

- - 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) - 

- - 875-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) - 

- - สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติที่
สันต ิ(บังคบั) 

5 - 

- - 142-239    ศิลปะการด าเนินชีวติ   3((3)-0-6) - 

- - 950-102  ชีวติท่ีดี          3((3)-0-6) - 

- - 895-001 พลเมืองท่ีดี     2((2)-0-4) - 

- - สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 
(บังคบั) 

1 - 

- - 001-103  ไอเดียสู่ความเป็น
ผูป้ระกอบการ  

1((1)-0-2) - 

- - สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ 
   การรู้ดจิทิลั   

4 - 

- - 1) การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 2 - 

- - 315-201  ชีวติแห่งอนาคต    2((2)-0-4) - 

- - 820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4) - 

- - 200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) - 

- - 142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) - 

- - 472-115  ฉนัตอ้งรอด 2((2)-0-4) - 

- - 2) การรู้ดจิทิลั (บังคบัเลือก) 2 - 

- - 345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4) - 

- - 200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) - 
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ยคุดิจิทลั 
- - 142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4) - 

- - 472-113  ดาบสองคม 2((2)-0-4)  

- - สาระที ่5  การคดิเชิงระบบ การคดิเชิง
ตรรกะและตวัเลข   

4 - 

- - 1)  การคดิเชิงระบบ (บังคบัเลือก) 2 - 

- - 315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) - 

- - 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) - 

- - 895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) - 

- - 142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) - 

- - 472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4) - 

- - 2) การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข   
 (บังคบัเลือก) 

2 - 

- - 322-100  ค านวณศิลป์    2((2)-0-4) - 

- - 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) - 

- - 142-129  คิดไปขา้งหนา้  2((2)-0-4) - 

- - 472-118  เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) - 

- - สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร   
  (บังคบัเลือก) 

4 - 

- - 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) - 

- - 890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) - 

- - 890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) - 

- - 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) - 

- - 890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) - 

- - สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา  
(บังคบัเลือก) 

2 - 

- - 895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) - 

- - 895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2) - 

- - 895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) - 

- - 895-023  กีตาร์ 1((1)-0-2) - 

- - 895-024  อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) - 
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- - 895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) - 

- - 895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2) - 

- - 895-027  อรรถรสภาษาไทย 2((2)-0-4) - 

- - 895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) - 

- - 895-030  วา่ยน ้ า    1((1)-0-2) - 

- - 895-031  เทนนิส 1((1)-0-2) - 

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

- - 895-033  กรีฑา 1((1)-0-2) - 

- - 895-034  ลีลาศ 1((1)-0-2) - 

- - 895-035  เปตอง 1((1)-0-2) - 

- - 895-036  ค่ายพกัแรม 1((1)-0-2) - 

- - 895-037  แบดมินตนั 1((1)-0-2) - 

- - 895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) - 

- - 895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) - 

- - 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) - 

- - 061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) - 

- - 472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน 1((1)-0-2) - 

  472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข 1((1)-0-2)  

  142-234    โลกสวย 1((1)-0-2)  

  142-135    พบัเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2)  

  142-137    ใครๆก็วาดได ้ 1((1)-0-2)  

  142-138    มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2)  

  142-139    ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2)  

  142-237    ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2)  

- - รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 6  

- - 1)  วชิาบังคบัเลือก 2  

- - 890-010  การพฒันาทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษ 

2((1)-0-4)  

- - 890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง 

2((1)-0-4)  

- - 890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ 2((1)-0-4)  



223 
 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
130 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
120 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

- - 890-021  ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ 2((1)-0-4)  

- - 890-022  การน าเสนอและการพดูในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 

2((1)-0-4)  

- - 890-026  บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษ  

2((1)-0-4)  

- - 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิง
ธุรกิจ 

2((2)-0-4)  

- - 890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4)  

- - 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

2((2)-0-4)  

- - 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภค 
และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4)  

- - 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 2((1)-0-4)  

- - 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อ 
  การสมัภาษณ์งาน 

2((2)-0-4)  

- - 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)  

- - 890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนั
ส่ือดิจิทลั 

2((2)-0-4)  

- - 2)  วชิาเลือก 
เลือกจากรายวชิาเลือกของหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ทั้งน้ีตอ้ง
ตรงตามปรัชญาของ หมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพฒันาหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

4  

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 92 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 84  

1. กลุ่มวชิาแกน  1. กลุ่มวชิาแกน   
1.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 65 1.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 33  
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3(3-0-6) 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3((3)-0-6)  
322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) - - ยกเลิกวชิาแกน 
461-111  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) - - ยกเลิกวชิาแกน 
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874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ทัว่ไป 

3(3-0-6)    - - ยกเลิกวชิาแกน 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  4((4)-0-8) - 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 875-104   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                 4((4)-0-8) - 
875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) 875-201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                 4((4)-0-8) ปรับรหสัและ

ค าอธิบายรายวชิา 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 875-202   เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิา 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 875-105   คณิตเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิา 

และปรับรายวชิา
บงัคบัเรียนก่อน 
จาก 322-173 
และ 322-174 
เหลือ 322-173 

875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 875-203   สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิา 
875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                             - - ปรับรหสัวชิาและ

ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
 การธนาคารเบ้ืองตน้                

3(3-0-6) - - ปรับช่ือวชิา รหสั
วชิาและยา้ยไป
กลุ่มวชิาเลือก 

875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้    3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-312  การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย  
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจ
พอเพียง              

3(3-0-6) 875-301   เศรษฐกิจประเทศไทย  3((3)-0-6) ปรับรหสั 
และช่ือวชิา 
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875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 875-302   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์               3((1)-4-4) ปรับรหสัวชิา 
875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ

ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาเลือก 

875-417  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(0-0-9) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 
 

1.2 แผนการศึกษาแบบ สหกจิศึกษา 68 1.2 แผนการศึกษาแบบ สหกจิศึกษา 33  
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3(3-0-6) 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1     3((3)-0-6) - 
322-174  คณิตศาสตร์หลกัมูล 2  3(3-0-6) - - ยกเลิกวชิาแกน 
461-111 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) - - ยกเลิกวชิาแกน 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

กฎหมายทัว่ไป 
3(3-0-6)    - - ยกเลิกวชิาแกน 

875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  4((4)-0-8) - 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                4(4-0-8) 875-104   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                 4((4)-0-8) - 
875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2               4(4-0-8) 875-201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                 4((4)-0-8) ปรับรหสัและ

ค าอธิบายรายวชิา 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4(4-0-8) 875-202   เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิา 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                4(4-0-8) 875-105   คณิตเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิาและ

ปรับรายวชิา
บงัคบัเรียนก่อน 
จาก 322-173 
และ 322-174 
เหลือ 322-173 

875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 875-203   สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4((4)-0-8) ปรับรหสัวชิา 
875-309  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                4(4-0-8)                             - - ปรับรหสัวชิาและ

ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารเบ้ืองตน้                

3(3-0-6) - - ปรับช่ือวชิา            
รหสัวชิาและยา้ย
ไปกลุ่มวชิาเลือก 
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875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เบ้ืองตน้    

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-312  การวเิคราะห์โครงการ                4(4-0-8) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-313  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ                3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ
ยา้ยไปกลุ่ม 
วชิาเลือก 

875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย  
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจ
พอเพียง               

3(3-0-6) 875-301   เศรษฐกิจประเทศไทย  3((3)-0-6) ปรับรหสั 
และช่ือวชิา 

875-415  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 875-302   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์               3((1)-4-4) ปรับรหสัวชิา 
875-416  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ

ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาเลือก 

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

2  กลุ่มวชิาชีพเลือก   -  2  กลุ่มวชิาชีพเลือก   -   
2.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 27 2.1 แผนการศึกษาแบบปกต ิ 51  
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 2 รูปแบบ
ดงัน้ี 
1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ

จ านวน 27 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ หรือ 

2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ
จ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิา
เลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 
9 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอก

 ประกอบดว้ย 
1) วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์  จ านวน 33 หน่วยกิต 
2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 

จ านวน 18 หน่วยกิต  
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คณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ 
โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่น
ความเห็นชอบจากสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

2.2 แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  2.2 แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 45  
  จะตอ้งเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 
หน่วยกิต ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปี
การศึกษาท่ี 4  
 โดยตอ้งท าแผนการเรียนสหกิจศึกษา
จ านวนอยา่งนอ้ย 16 สปัดาห์ และ
สามารถเลือกเรียนวชิาชีพเลือกได ้2 
รูปแบบ ดงัน้ี 
1)  เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ

จ านวน 24 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ หรือ 

2)  เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ
จ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่ม
วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิา
เลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 
6 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอก
คณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ 
โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่น
ความเห็นชอบจากสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

 ประกอบดว้ย 
1) วชิาชีพเลือกในสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์  จ านวน 30 หน่วยกิต  
2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 

จ านวน 15 หน่วยกิต  

  

2. กลุ่มวชิาชีพเลือก 
 กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบดว้ย  
 2 ส่วนดงัน้ี 

 2. กลุ่มวชิาชีพเลือก 
 กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบดว้ย  
 2 ส่วนดงัน้ี 

  

2.1 วชิาเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   
 9 กลุ่มวชิา มดีงันี ้

 2.1 วชิาเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   
 มดีงันี ้

  

     

กลุ่มที ่1   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี   - - - - 
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   จ านวน 3 วชิา   
- - 875-211  การวเิคราะห์ขอ้มูลทาง

เศรษฐศาสตร์    
3((2)-3-4) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-212 ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน้            3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-213 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 1    3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-214  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 2      3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-215 การวเิคราะห์โครงการ         3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

เบ้ืองตน้            
3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-222 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม   

3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิาและ
ปรับวชิาบงัคบั
เรียนก่อนจาก 
875-205 เป็น 
875-103 และ 
875-104 

- - 875-223 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิาและ
ปรับวชิาบงัคบั
เรียนก่อนจาก 
875-205 เป็น 
875-103 และ 
875-104 

- - 875-231 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร 

3((3)-0-6) ปรับรหสั 
และช่ือวชิา 

- - 875-232 ระบบธนาคารกลาง   3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-233 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-234 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

อาเซียน และเอเชียตะวนัออก 
3((3)-0-6) ปรับรหสั 

และช่ือวชิา 
- - 875- 235 เศรษฐกิจจีน 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-236 เศรษฐกิจการคา้ชายแดน 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-241 ระบบการเงินฐานราก    3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-242 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจใน

ครัวเรือน 
3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
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- - 875-243  พทุธเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) ปรับรหสั 
และช่ือวชิา 

- - 875-244  เศรษฐกิจชุมชน 3((1)-4-4) ปรับรหสัและ
ค าอธิบายวชิา 

- - 875-251 เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-311  ทฤษฎีเกมและการประยกุต์

ในทางเศรษฐศาสตร์                   
3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-312 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-313 การประเมินค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3((3)-0-6) ปรับหสัวชิา 

- - 875-314 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

875-421  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3(3-0-6) 875-315 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3          3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

875-422 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3     3(3-0-6)   875-316  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-321 เศรษฐศาสตร์นิเวศเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา        

ช่ือวชิา และ
ค าอธิบายรายวชิา 

- - 875-322 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((3)-0-6) ปรับรหสัและ
ค าอธิบายรายวชิา 

- - 875-323 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) ปรับรหสัและ
ค าอธิบายรายวชิา 

- - 875-324  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-325 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-326  เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-327 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-328 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-331 การวเิคราะห์กฎหมายดว้ยหลกั

เศรษฐศาสตร์ 
3((3)-0-6) ปรับรหสั 

และช่ือวชิา 
- - 875-332 เศรษฐศาสตร์เมือง 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-333 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-334 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-335  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-341  ประวติัแนวความคิดทาง 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
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เศรษฐศาสตร์ 
- - 875-342 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-351  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-352  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-353  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ัง

ทะเล    
3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-354  เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ      

3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-411 เศรษฐมิติ 1 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-412  เศรษฐมิติ 2 3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-413  เศรษฐมิติจุลภาคประยกุต ์   3((2)-2-5) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-414  ทฤษฎีการตดัสินใจ 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

875-423  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี 

3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
จ านวน 4 วชิา   

- - -  

875-424  เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-425  เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6)   - - ปรับรหสัวชิา 
875-426  เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 
875-427  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

เชิงปริมาณ 
3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิ  
   จ านวน 4 วชิา   

- - -  

875-328  เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
   การธนาคาร 

3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)   - - ปรับรหสัวชิา 
875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน 3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 
875-431 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

การเงินและการธนาคาร 
3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

     
     
     



231 
 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
130 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
จ านวน  3 วชิา   

- - -  

875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ของภาครัฐ 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 

875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)   - - ปรับรหสัวชิา 
875-434  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณะ 
3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
จ านวน  5 วชิา   

- - -  

875-436  เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 

875-437  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6)   - - ปรับรหสัวชิา 
 

875-438  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ 
 อาเซียน สาธารณรัฐประชา- 
 ชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น  

3(3-0-6) - - ปรับรหสั 
และช่ือวชิา  
 

875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ 

3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่6   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   
   จ านวน 4 วชิา   

- - -  

875-340  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6)   - - ปรับรหสัและ

ค าอธิบายรายวชิา 
และปรับรายวชิา
บงัคบัเรียนก่อน 
จาก 875-205 เป็น 
875-103 และ 
875-104 

875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) - - ปรับรหสัและ
ค าอธิบายรายวชิา 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

875-443  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพฒันา 
จ านวน 6  วชิา   

- - -  

875-244  เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) - - ปรับรหสัและ
ค าอธิบายรายวชิา 

875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ
รายวชิาบงัคบั
เรียนก่อน จาก 
875-205 เป็น 
875-103 และ 
875-104 

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-245  เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัและช่ือ

วชิา  
875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

875-449  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
พฒันา 

3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่8   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

   จ านวน 7 วชิา   

- - -  

875-350 เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัและช่ือ
วชิา ปรับ
ค าอธิบายรายวชิา  

875-351 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(3-0-6)   - - ปรับรหสัวชิาและ
ค าอธิบายรายวชิา  

875-352 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิาและ 
ค าอธิบายรายวชิา  

875-353  เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา  

875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเล 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา   
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษา
ทะเลสาบสงขลา 

3(3-0-6)   - - ปิดรายวชิา 

875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(x-y-z) - - ปิดรายวชิา 

กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม   
   จ านวน 5 วชิา 

- - - ปิดกลุ่มวชิา 

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

875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ 

3(3-0-6)   - -  

875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน
เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

3(3-0-6) - -  

875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์
อิสลาม 

3(3-0-6) - -  

875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
อิสลาม 

3(x-y-z) - -  

กลุ่มที ่10  อ่ืน ๆ  
   จ านวน 17 วชิา 

- - -  

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

เศรษฐศาสตร์ 
3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 

875-365 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-366  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย 3(3-0-6) - - ปรับรหสัและช่ือ

วชิา  
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-370 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
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รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

875-474  ทฤษฎีเกมและการประยกุต์
ในทางเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 

875-475  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
การประยกุตท์ฤษฎีเกม   

3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

875-476 การประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) - - ปรับรหสัวชิา 
 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 
877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

- - 875-421 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้าย
ของภาครัฐ 

3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-422  ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร          3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-423 เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยการ

พฒันา  
3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-424 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-431 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) ปรับรหสัและ
ค าอธิบายรายวชิา
วชิา 

- - 875-432 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่ง
ประเทศ   

3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-433  เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่ง
ประเทศ   

3((3)-0-6) ปรับรหสัวชิา 

- - 875-441  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-442 เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ดว้ย

ส่ิงแวดลอ้ม 
3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-443 เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 3((3)-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-9-0) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-452 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) ปรับรหสัวชิา 
- - 875-453 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3((x)-y-z) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาชีพเลือก

ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ได้ตาม
แนวทางต่อไปนี ้
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รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

(1)  เลือกเรียนจากรายวชิาขา้งตน้ จ านวน 
30 หน่วยกิต*   และ 
(2)  เลือกเรียน 1 วชิา ระหวา่ง รายวชิา  
875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  
หรือ รายวชิา 875-452 สมัมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : * กรณีท่ีนกัศึกษาเลือก

แผนการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จะเรียนเพียง           
27 หน่วยกิต 

2.2 วชิาเลือกนอกสาขาวชิา  
เลือกเรียนรายวชิาใดๆในระดบั       
ปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ภายใตค้วาม
เห็นชอบจากสาขาวชิา จ านวน 9 หน่วย
กิต จาก 4 กลุ่มวชิาดงัน้ี 
 
กลุ่มท่ี 1  กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวชิาการเมือง การปกครอง  
                และกฎหมาย 
 
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และ 
               ภาษาศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

- 2.2 วชิาเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์  
นักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาแบบปกติ 
ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ จากหลักสูตรต่อไป น้ี                
โดยจะเลือกวิชาในหลักสูตรเดียวกัน 
หรือต่างหลักสูตรกันก็ได้ เป็นจ านวน            
18  หน่วยกิต *   
(1) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการตลาด 
(2)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการเงิน 
(3)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์

(4)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

(5)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

(6)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการประชุม
นิทรรศการและการท่องเท่ียว เพ่ือ
เป็นรางวลั 

  



236 
 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
130 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

(7)  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิต 

(8)  หลกัสูตร์นิติศาสตรบณัฑิต 
(9)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
(10)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาสถิติ 
(11)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

(12)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
หมายเหตุ :  * กรณีท่ีนกัศึกษาเลือก

แผนการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จะเรียนวชิาชีพเลือก
นอกคณะเศรษฐศาสตร์
เพียง 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 - 

4. หมวดวชิาฝึกงาน - 4) หมวดวชิาฝึกงาน 6 - 

875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 
ชัว่โมง 

875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 300 
ชัว่โมง 

ไม่บงัคบั 

- - 875-491  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 875-492  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-36-0) ยา้ยจากกลุ่มวชิา
แกน 
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ภาคผนวก ญ    
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
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ภาคผนวก ญ    
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
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ภาคผนวก ฎ    
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวติ 

พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฏ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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