
                    เอกสาร 1-2 

 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   130 หน่วยกติ 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน   32  หน่วยกติ 
   สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต 
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    (2) 
 875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    (1) 
 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์   (1) 
 

   สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
   บงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต 
 950-102  ชีวติท่ีดี  (3) 
 895-001  พลเมืองท่ีดี  (2) 
   

   สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 
   บงัคบั จ านวน 1 หน่วยกิต 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  (1) 
 

    สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ การรู้ดจิทิลั 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
  4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 315-201  ชีวติแห่งอนาคต      (2) 
 820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    (2) 
 200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   (2) 
 142-121  โลกแห่งอนาคต* (2)  
 472-115  ฉนัตอ้งรอด* (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  4.2 การรู้ดิจิทลั   บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั     (2) 
 200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั     (2)  
 142-225  ปัจจยัท่ี 5*      (2) 
 472-113  ดาบสองคม*   (2)
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 

 สาระที ่5  การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
  5.1 การคิดเชิงระบบ บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  (2) 
 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข  (2) 
 895-012  การคิดเชิงบวก  (2) 
 142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  (2)
 472-114  กบนอกกะลา *  (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
   บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 322-100  ค านวณศิลป์    (2) 
 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   (2) 
 142-129  คิดไปขา้งหนา้*  (2) 
 472-118  เงินในกระเป๋า*   (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

 สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ  (2) 
 890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (2)  
 890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ (2) 
 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั (2) 
 890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (2) 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและ
 การส่ือสาร พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย       ศ.บ. ภาษาองักฤษ B.Econ   



 สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
   บงัคบั จ านวน 2 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
 895-020  ขิมไทย (1) 
 895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า (1)
 895-022  จงัหวะจะเพลง (1)  
 895-023  กีตาร์  (1) 
 895-024  อูคูเลเล่  (1) 
 895-025  ฮาร์โมนิกา  (1) 
 895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน (1) 
 895-027  อรรถรสภาษาไทย (1) 
 895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์ (1) 
 895-030  วา่ยน ้ า (1) 
 895-031  เทนนิส (1) 
 895-032  บาสเกตบอล  (1) 
 895-033  กรีฑา  (1) 
 895-034  ลีลาศ (1) 
 895-035  เปตอง (1) 
 895-036  ค่ายพกัแรม  (1) 
 895-037  แบดมินตนั  (1) 
 895-038  เทเบิลเทนนิส (1) 
 895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (1) 
 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ (1) 
 061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย   (1) 
 472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* (1) 
 472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (1) 
 142-234  โลกสวย* (1) 
 142-135  พบัเพียบเรียบร้อย* (1) 
 142-136  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* (1) 
 142-137  ใครๆ ก็วาดได*้ (1) 
 142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี* (1) 
 142-139  ท่องโลกศิลปะ* (1) 
 142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า* (1)  
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
 รายวชิาเลือก ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน  8 หน่วยกติ 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ 
จากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีเปิดสอนในคณะ/
วิทยาเขตต่างๆ   ทั้ งน้ีต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา

ทั่ ว ไ ป  ซ่ึ ง ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ศู น ย์ ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน  92 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวชิาแกน จ านวน 65 หน่วยกิต (แผนการศึกษาปกติ) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1    (3)                 
 322-174   คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                (3)                 
 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ   (3)                 
 874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป (3)                 
 875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                (4)                 
 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                (4)                 
 875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                (4)                 
 875-206   เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                 (4)                 
 875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์                (4)                 
 875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                 (4)                                            
 875-309   เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                (4)                
 875-310   เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้ (3)  
 875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้     (3)                           
 875-312   การวเิคราะห์โครงการ                (4)                 
 875-313   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ             (3)                 
 875-314   เศรษฐกิจประเทศไทย                (3)      
   เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียง           
 875-415   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                (3)                 
 875-416   สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ (3)                
 875-417   โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์             (3)   
 
      2.2 กลุ่มวชิาแกน จ านวน 65 หน่วยกิต (แผนการแบบสหกิจ) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1    (3)                 
 322-174   คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                (3)                 
 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ   (3)                 
 874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป (3)                 
 875-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                (4)                 
 875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                (4)                 
 875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                (4)                 
 875-206   เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                 (4)                 
 875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์                (4)                 



 875-208  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์                 (4)                                            
 875-309   เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                (4)                
 875-310   เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้ (3) 
 875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบ้ืองตน้     (3)                           
 875-312   การวเิคราะห์โครงการ                (4)                 
 875-313   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ             (3)                
 875-314   เศรษฐกิจประเทศไทย                (3)      
   เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียง           
 875-415   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์                (3)                 
 875-416   สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ (3)                
  
 2.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก (แผนการศึกษาแบบปกติ)   
  กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
  1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1   
จ านวน 27 หน่วยกิต  หรือ 
  2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1  
จ านวน 18 หน่วยกิต  และเลือกเรียนจากวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
 
 2.4 กลุ่มวชิาชีพเลือก  (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   
  กลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องเรียนสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต 
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 โดยตอ้งท าแผนการ
เรียนสหกิจศึกษาจ านวนอยา่งนอ้ย 16 สัปดาห์  และสามารถเลือก
เรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
  1) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1   
จ านวน  24  หน่วยกิต  หรือ 
  2) เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในคณะ1  
จ านวน 18 หน่วยกิต  และเลือกเรียนจากวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์2  จ านวน 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  
  1จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   
  2จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้  โดยจะเป็นวชิาใดบา้งนั้นใหอ้ยูใ่นความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
 

 กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย 2 ส่วนดงันี ้
  1) วชิาเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  10 กลุ่มวชิา มดีงันี ้
  กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ี  จ านวน 3 วชิา   
 875-421   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3)                 
 875-422  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3                (3)                 
     875-423  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (3)                
  

  กลุ่มที ่2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จ านวน 4 วชิา   
 875-424 เศรษฐมิติ 1 (3)                
 875-425   เศรษฐมิติ 2 (3)                
 875-426   เศรษฐศาสตร์พลวตัเบ้ืองตน้ (3)                
 875-427 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (3)                
   

  กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์การเงนิ จ านวน 4 วชิา   
 875-328   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (3)                
 875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (3)                
 875-430 เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยตลาดเงิน (3)     
       875-431 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน (3)                 
   และการธนาคาร 
 

  กลุ่มที ่4   กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ จ านวน  3 วชิา   
 875-332 ทฤษฎีและนโยบายการใชจ่้ายของภาครัฐ (3)                 
 875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร (3)                 
 875-434   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ (3)       
 

        กลุ่มที ่5   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จ านวน  5 วชิา   
 875-335 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  (3) 
   สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญ่ีปุ่น 
 875-436   เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ (3)                
 875-437   เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ (3)                
 875-438   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ (3) 
 875-439 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ(3) 
    

  กลุ่มที ่6  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  จ านวน 4 วชิา   
 875-340   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (3) 
 875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม   (3) 
 875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม (3) 
 875-443   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (3) 
 
    
  



  กลุ่มที ่7  เศรษฐศาสตร์การพฒันา จ านวน 6 วชิา   
 875-244   เศรษฐกิจชุมชน (3) 
 875-245   เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ (3) 
 875-346 เศรษฐศาสตร์การพฒันา (3) 
 875-347 ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
 875-448  เศรษฐศาสตร์เมือง  (3) 
 875-449   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์พฒันา (3)  
  

  กลุ่มที ่8  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ จ านวน 7 วชิา   
 875-350  เศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยาเบ้ืองตน้ (3) 
 875-351  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (3) 

 875-352  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (3) 
 875-353   เศรษฐศาสตร์พลงังาน (3) 
 875-354 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล (3) 
 875-455 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ (3)
   ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา 
 875-456 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์-  (3) 
   ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร   
 

  กลุ่มที ่9  เศรษฐศาสตร์อสิลาม  จ านวน 5 วชิา 
 875-257 เศรษฐศาสตร์อิสลามเบ้ืองตน้  (3) 
 875-358 ฟิกฮส์ าหรับเศรษฐศาสตร์และการจดัการ  (3) 
 875-459 ทฤษฎีและหลกัการปฏิบติัใน (3) 
   เศรษฐศาสตร์อิสลาม   
 875-460 ประวติัแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม  (3) 
 875-461 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม  (3) 
 
  กลุ่ม 10   อ่ืนๆ   จ านวน  17  วชิา 
 875-262  ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (3) 
 875-263   เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม (3) 
 875-364  ประวติัแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ (3) 
 875-365  เศรษฐศาสตร์สถาบนั (3) 
 875-366   เศรษฐศาสตร์การศึกษา (3) 
 875-367   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (3) 
 875-368 เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย (3) 
 875-369  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ (3) 
 875-370  เศรษฐศาสตร์แรงงาน (3) 
 875-371 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง (3) 

 875-372  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ (3) 
 875-373 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว (3) 
 875-474   ทฤษฎีเกมและการประยกุต ์ (3) 
   ในทางเศรษฐศาสตร์  
 875-475   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ (3) 
   การประยกุตท์ฤษฎีเกม   
 875-476   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์   (3) 
 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ (3) 
 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร (3) 
  หากนกัศึกษาสนใจเลือกเรียนวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ี
นอกเหนือจากท่ีระบุไว ้  ให้เสนอขอความเห็นชอบจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
  
  2) วชิาเลือกนอกสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
   เลือกเรียนรายวิชาใดๆในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ภายใตค้วามเห็นชอบจากสาขาวิชา 
จ านวน 9 หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ (และจ านวน 6   
หน่วยกิตส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)  จาก 4 กลุ่มวิชา
ดงัน้ี 

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

  หากนักศึกษาสนใจเ ลือกเ รียนวิชานอกสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์จากภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  กรณี
เลือกจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆใหผ้า่นความเห็นชอบของ
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 



4 หมวดวชิาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์* 300 ชัว่โมง 
 875-492 สหกิจศึกษา             (6)     
หมายเหตุ  
 *การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกใหน้กัศึกษาท่ี
สนใจตามความสมคัรใจ  ถา้นกัศึกษามีความประสงคจ์ะฝึกงานใน
ประเทศ  จะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 
ในชั้นปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี 2  
 ถา้นกัศึกษามีความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีสาระประสบการณ์
เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา) นกัศึกษา
สามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดย
เลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีเดินทางไป
ฝึกงาน   ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติม โดยนกัศึกษาไม่เสียสิทธ์ิ
ในการฝึกงานภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รายวชิาทีส่าขาวชิาเศรษฐศาสตร์เปิดบริการสอนให้คณะ/ภาควชิา/
หลกัสูตรอ่ืน 
  876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและ (3) 
   การประยกุตใ์ช ้  
 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  (3) 
 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ (3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร 1-3 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

  1)  แผนการศึกษาแบบปกต ิ
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
001-102 ศาสตร์แห่งพระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2  322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3  875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1  875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1    4 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3  890-*** กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร    2   
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4  895-001 พลเมืองท่ีดี   2  
890-*** ภาษาและการส่ือสาร    2  ***-*** กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั   2  
950-102 ชีวติท่ีดี   3  ***-*** กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ   2  

 รวม 18  ***-*** กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   2  
     รวม 18 

  
หมายเหตุ:   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  

กลุ่มที ่
ระดบัคะแนน  

O-Net 
แผนการลงทะเบียน 

ประเภทการ
ลงทะเบียน 

1 0-30 ก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course  
ท่ีจัดโดยคณะศิลปศาสตร์* หรือ คณะต้นสังกัดของ
นกัศึกษาด าเนินการเอง และจะตอ้ง ลงทะเบียน 

 

  วชิาท่ี 1 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ Audit 
  วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
2 31-50 วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
3 51-70 วชิาท่ี 1 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
  วชิาท่ี 2 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
4 71 ข้ึนไป วชิาท่ี 1 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
  วชิาท่ี 2 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ Credit 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1   875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3  875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                4  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                4  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
***-*** กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา   1   ***-*** วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-4 
***-*** กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา   1      
***-*** กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั   2      
***-*** วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-4      

 รวม 17-20   รวม 15-18 

 
หมายเหตุ  
* วชิาชีพเลือก  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 3 รูปแบบดงัน้ี 

1. เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
2. เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือก

นอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ ภายใตค้วามเห็นชอบ
จากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ 

3. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกและท าสหกิจศึกษา (ดูในแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา) 
แนวทางการเลือกเรียนวชิาชีพเลือก 
นกัศึกษาควรเลือกวชิาชีพเลือกตามความถนดัและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น  

- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรือการธนาคาร ควรเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล  หรือสนใจสร้างอาชีพดว้ยตนเอง นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจ้ากทุกกลุ่มตามความ

ถนดั  หรือตามความสนใจในงานท่ีสนใจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในดา้นงานวชิาการ  ควรเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  



 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
875-309 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 4  875-311 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                3 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้                3  875-312 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4 
***-*** วชิาชีพเลือก 3  875-313 วชิาชีพเลือก 3 
***-*** วชิาชีพเลือก 3  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3  ***-*** วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 16   รวม 16 
    875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์** 300 ชัว่โมง  

 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
** การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกใหน้กัศึกษาท่ีสนใจ   โดยนกัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะฝึกงานในประเทศ  นกัศึกษา
จะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี 2  
  กรณีท่ีนกัศึกษามีความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีสาระประสบการณ์
เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือก
ลงทะเบียน เรียนในชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน   ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติม โดยนกัศึกษาไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงาน
ภายในประเทศ 

 
 
 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย 4  875-417 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์** 3 
875-415 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3  ***-*** วชิาชีพเลือก* 3 
875-416 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์** 3  ***-*** วชิาชีพเลือก* 3 
***-*** วชิาชีพเลือก* 3     
***-*** วชิาชีพเลือก* 3     

 รวม 15   รวม 9 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตทุา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
**  จดัการเรียนการสอนต่อเน่ืองกนั  เนน้การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจากโจทยว์จิยัในสถานการณ์จริง  ต่อเน่ืองกนัในสองวชิาน้ี

ตามล าดบั  ภายใตก้ารดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และการประสานงานของอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา    
 
 
 



 2. แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
001-102 ศาสตร์แห่งพระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2  322-174 คณิตศาสตร์หลกัมูล 2                 3 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1  3  875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1  875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1    4 
460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3  890-*** กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร    2   
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  4  895-001 พลเมืองท่ีดี   2  
890-*** ภาษาและการส่ือสาร    2  ***-*** กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั   2  
950-102 ชีวติท่ีดี   3  ***-*** กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ   2  

 รวม 18  ***-*** กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   2  
     รวม 18 

 
หมายเหตุ:   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  

กลุ่มที ่
ระดบัคะแนน  

O-Net 
แผนการลงทะเบียน 

ประเภทการ
ลงทะเบียน 

1 0-30 ก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course  
ท่ีจัดโดยคณะศิลปศาสตร์* หรือ คณะต้นสังกัดของ
นกัศึกษาด าเนินการเอง และจะตอ้ง ลงทะเบียน 

 

  วชิาท่ี 1 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ Audit 
  วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
2 31-50 วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
3 51-70 วชิาท่ี 1 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
  วชิาท่ี 2 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
4 71 ข้ึนไป วชิาท่ี 1 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
  วชิาท่ี 2 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ Credit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1   875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                4 
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3  875-208 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                4  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์                4  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
***-*** กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา   1   ***-*** วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-4 
***-*** กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา   1      
***-*** กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั   2      
***-*** วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-4      

 รวม 17-20   รวม 15-18 

 
หมายเหตุ  
* วชิาชีพเลือก  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้ 3 รูปแบบดงัน้ี 

1. เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะจ านวน 27 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
2. เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในคณะจ านวน 18 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และเลือกเรียนจากวชิาเลือก

นอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกคณะ 4 กลุ่มวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ ภายใตค้วามเห็นชอบ
จากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ 

3. เลือกเรียนวชิาชีพเลือกและท าสหกิจศึกษา (ดูในแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา) 
แนวทางการเลือกเรียนวชิาชีพเลือก 
นกัศึกษาควรเลือกวชิาชีพเลือกตามความถนดัและสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่น  

- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ หรือการธนาคาร ควรเลือกวชิาชีพเลือกนอกคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในภาครัฐบาล  หรือสนใจสร้างอาชีพดว้ยตนเอง นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจ้ากทุกกลุ่มตามความ

ถนดั  หรือตามความสนใจในงานท่ีสนใจ 
- นกัศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพในดา้นงานวชิาการ  ควรเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

875-309 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 4  875-311 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                3 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบ้ืองตน้                3  875-312 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 4 
***-*** วชิาชีพเลือก 3  875-313 วชิาชีพเลือก 3 
***-*** วชิาชีพเลือก 3  ***-*** วชิาชีพเลือก 3 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3  ***-*** วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 16   รวม 16 
    875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์** 300 ชัว่โมง  

 
หมายเหตุ  
*  ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
** การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกใหน้กัศึกษาท่ีสนใจ   โดยนกัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะฝึกงานในประเทศ  นกัศึกษา
จะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี 2  
  กรณีท่ีนกัศึกษามีความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีสาระประสบการณ์
เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวชิาฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือก
ลงทะเบียน เรียนในชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน   ซ่ึงเป็นการลงทะเบียนเพ่ิมเติม โดยนกัศึกษาไม่เสียสิทธ์ิในการฝึกงาน
ภายในประเทศ 

 
 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1   ภาคการศึกษาที ่2  

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย                3  875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์*                3 
875-415 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  3    
875-416 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์** 3    
***-*** วชิาชีพเลือก* 3    
***-*** วชิาชีพเลือก* 3    

รวม 15  รวม 6 
หมายเหตุ  
*  รายวิชา 875-492 สหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
 ดูหมายเหตุทา้ยแผนการเรียนของ ปีท่ี 2    
 
 


